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Sinônimos e Antônimos 
 
As palavras podem, quanto à forma e ao sentido, ser classificadas em sinônimos e antônimos. 
• Sinônimos: são palavras com grafia diferente e significado semelhante ou aproximado. 
Exemplos:   
lindo belo  ver enxergar 
alvo branco  assustado apavorado 
casa morada  raiva ódio 
contente alegra  desabou caiu 
vadio preguiçoso  ruim má 
ordenado pagamento  sinceridade franqueza 
enorme grande  surgir aparecer 
brava nervosa  inventor descobridor 
travesso inquieto  ruído barulho 
divertido engraçado  desajeitado sem jeito 
justo apertado  adorar amar 
confusão tumultuo  ajeitado arrumado 
ladrar latir  volume som 
momento instante  quieto silencioso 
 
Na coesão de um texto, por exemplo, a função do sinônimo é evitar a repetição. Observe: 
Curitiba é uma cidade distante do Maranhão, mas mesmo longe, precisaremos ir até lá. 
 
As palavras "longe" e "distante" são diferentes na escrita, mas apresentam sentidos parecidos. Podemos afirmar, 
portanto, que são palavras sinônimas. Elas, ainda, estão a serviço da coesão do texto, evitando repetição. 
 
• Antônimos: palavras de grafia diferente e significação oposta. 
Exemplos: 
bom mau  anão gigante 
feio bonito  perder achar 
clara escura  guerra paz 
alto baixo  fraco forte 
magro gordo  velho novo 
perdi achei  feliz infeliz 
longe perto  nunca sempre 
macio duro  mais menos 
morto vivo  capaz incapaz 
rico pobre  limpo  sujo 
esquerdo direito  esquecer lembrar 
possível impossível  justo injusto 
abriu fechou  pouco muito 
frio quente  corajoso medroso 
 
A luz reina sobre as trevas. 
Ele é bom em História e ruim em Física. 
Ou foi aprovado ou reprovado. 
 
Não se esqueça de que falar em sinônimo é também falar em conhecimento vocabular. Esse é adquirido através 
da leitura e da consulta ao dicionário. 
As bancas de concurso sabem que muitos candidatos não dão atenção devida à leitura, então exploram questões 
do tipo: 
 
" A leitura propicia conhecimento, e, muitas vezes, um inefável prazer. É por isso que ela é um direito inalienável 
do homem". Significam, respectivamente: 
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a) raro, inelutável 
b) estranho, inseparável 
c) indizível, intransferível 
d) infindável, insubstituível 
e) sutil, fundamental 
 
Para resolver essa questão bastava saber que: 
 
I. Inefável é aquilo que não se pode exprimir por palavras (indizível) 
II. Inalienável é algo intransferível 
Logo, a resposta correta é a letra C 
 

Exercícios pertinentes 
 
01) Indique o sinônimo de roubar. 
a) Devolver  
b) Entregar  
c) Furtar 
 
02) Indique o sinônimo de ilícito. 
a) ilegível  
b) ilegal  
c) ilustre  
 
03) Indique o sinônimo de carecer. 
a) comprar  
b) precisar  
c) faltar 
 
04) Escolha o sinônimo de materializar. 
a) visualizar  
b) comprar  
c) concretizar 
 
05) Identifique o sinônimo de cárcere. 
a) subterrâneo  
b) castelo  
c) prisão 
 
06) Indique o sinônimo de inaugurar.  
a) abrir  
b) completar  
c) encerrar 
 
07) Indique o sinônimo de incluir.  
a) diluir  
b) acrescentar  
c) excluir 
 
08) Identifique o antônimo de reforçar.  
a) enfraquecer  
b) informar  
c) desfrutar 
 
09) Indique o antônimo de aprovar.  
a) discordar  
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b) concordar  
c) passar 
 
10) Escolha o antônimo de encher.  
a) inchar  
b) engordar  
c) esvaziar 
 
11) Identifique o antônimo de exigir.  
a) conceder  
b) pedir  
c) contrariar 
 
12) Indique o item em que o antônimo da palavra ou expressão em destaque está corretamente apontado. 
a) duradouro sucesso - efêmero  
b) fama em ascendência - excelsa  
c) elegante região - carente  
d) sala lotada - desabitada 
 
13) O apaixonado rapaz ficou extático diante da beleza da noiva. A palavra destacada é sinônima de:  
a) imóvel  
b) admirado 
c) firme  
d) sem respirar 
e) indiferente 
  
14) os sinônimos de exilado, assustado, sustentar e expulsão são, respectivamente:  
a) degredado, espavorido, suster e proscrição.  
b) degradado, esbaforido, sustar e prescrição.  
c) degredado, espavorido, sustar e proscrição.  
d) degradado, esbaforido, sustar e proscrição.  
e) degradado, espavorido, suster e prescrição. 
 
15) Trate de arrumar o aparelho que você quebrou e costurar a roupa que você rasgou, do contrário não 
saíra de casa nesse final de semana. As palavras destacadas podem ser substituídas por:  
a) concertar, coser e se não.  
b) consertar, coser e senão.  
c) consertar, cozer e senão.  
d) concertar, cozer e senão.  
e) consertar, coser e se não. 
 
16) Relacione os sinônimos nas duas colunas abaixo, e assinale a reposta correta: 
1 -   translúcido                       (  ) contraveneno. 
2 -   antídoto                           (  ) metamorfose. 
3 -   transforma                       (  ) diáfano. 
4 -   adversário                       (  ) antítese. 
5 -   oposição                          (  ) antagonista. 
a)    1, 3, 4, 2, 5; 
b)    2, 3, 4, 5, 1; 
c)    2, 3, 1, 5, 4; 
d)    1, 4, 5, 2, 3; 
 
17)  Assinale a única opção em que aparece uma palavra que não é sinônima das demais. 
a)  títere, fantoche, palhaço; 
b)  vendaval, temporal, ventania; 
c)  íntegro, intemerato, puro 
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d)  venenoso, venéfico, tóxico; 
e)  abatido, definhado, enfraquecido. 
 
18) Assinale a única opção em que aparece uma palavra que não é antônima das demais, considerando-se 
o termo grifado da série. 
a)  sossego: agitação, preocupação; 
b)  notório: desconhecido, ignoto; 
c)  negligente: aplicado, diligente; 
d)  livre: preso, medroso; 
e)  meritório: indigno, desprezível. 
 
Gabarito 
 
01 - C 02 - B  03 - C  04 - C 05 - C 06 - A 07 - B 08 - A 09 - A 10 - C 
11 - B 12 - A 13 - B 14 - A 15 - B 16 - C 17 - B 18 - D **** ***** 

 
Sentido Próprio e Figurado das Palavras 

 
Na linguagem coloquial, ou seja, na linguagem do dia-a-dia, usamos as palavras conforme as situações que nos 
são apresentadas.  As palavras podem ser usadas no sentido próprio ou figurado.  
 
Exemplo:   
Janine tem um coração de gelo. (sentido figurado)  
Sempre tomo uísque com gelo. (sentido próprio)  
Por exemplo, quando alguém diz a frase "Isso é um castelo de areia", pode atribuir a ela sentido denotativo 
ou conotativo.  
 
Denotativamente, significa "construção feita na areia da praia em forma de castelo";  
Conotativamente, "ocorrência incerta, sem solidez".  

 
Sentido Próprio  

 
Diz-se da palavra que é empregada na sua significação natural. É, em última análise, o sentido que a palavra tem 
originalmente. 
 

Sentido Figurado 
 
Ocorre quando a palavra está empregada em sentido translato, ou seja, quando, por um processo de analogia, é 
empregada em sentido diverso do próprio: 
 
Exemplos:  
A dama trazia uma flor nos cabelos. (sentido próprio) 
A dama pertence à flor da sociedade. (sentido figurado) 
 
À noite, no campo, podemos admirar as estrelas. (sentido próprio) 
"A lua (... ) salpicava de estrelas o nosso chão". (sentido figurado) 
 
 

Linguagem Figurada  
 

(figuras de linguagem) 
 
A linguagem figurada dá-se a partir da metáfora ou da metonímia. A metáfora consiste na substituição de uma 
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expressão por outra, cuja tonalidade afetiva se torna mais acentuada em virtude da sua transferência para um 
âmbito de significação que não lhe é particular. 
Exemplos:   
Lá vem aquele mala sem alça. 
A cada dia mais um edifício brota na cidade do Rio de Janeiro. 
 
A metonímia se fundamenta numa relação totalmente subjetiva, que se dá a partir de uma apreensão, já que 
consiste na ampliação do âmbito de significação de uma expressão, numa relação entre a significação denotativa 
e a figurada. 
Exemplos:   
Preciso de um teto pra morar. 
Roberto era um piano de qualidade incontestável! 
 
As relações objetivas no emprego da metonímia podem ser de muitos outros tipos: entre a parte e o todo (também 
denominada "sinédoque"); entre o produto e a matéria; entre o agente e o resultado; entre o autor e a obra; entre 
o conteúdo e o continente; entre o abstrato e o concreto; etc. A metonímia, apesar de ter uma função importante 
como recurso estilístico, "é intrinsecamente menos interessante que a metáfora, uma vez que não descobre 
relações novas e surge apenas entre palavras já relacionadas entre si". 
 
A metáfora é um elemento de grande qualidade estilística e tem a função expressiva por excelência de colocar em 
destaque certos aspectos que o termo que seria próprio não seria capaz de expressar por si mesmo. Daí, ser a 
metáfora utilizada na linguagem essencial e mormente na poesia. 
 
Essa importância da metáfora como força criadora da linguagem humana tem sido reconhecida desde Aristóteles. 
Encontramo-la como um artifício expressivo na poesia, como uma fonte de polissemia e sinonímia, como elemento 
enriquecedor de vocabulário e em tantas outras situações, na linguagem em geral. 
 
A metáfora é princípio básico de muitas outras figuras de linguagem, isto é, ela está sempre presente em todas as 
figuras de linguagem. 

 
Alguns exemplos de metáforas especializadas ou figuras de pensamento: 

 
1. Antítese: É a figura que estabelece a oposição entre palavras ou ideias. 
Exemplos:   
"Deixa que hoje me chamem de eternidade." 
"A vida é feita de momentos bons e ruins." 
 
2. Gradação: É a figura na qual se estabelece um aumento (Clímax) ou uma diminuição (Anticlímax) gradual. 
Exemplos:   
"Anda, corre, voa." (clímax) 
"Eu era pobre. Era subalterno. Era nada." (anticlímax) 
 
3. Eufemismo: É a figura através da qual a realidade é suavizada com o uso de uma palavra ou expressão 
agradável. 
Exemplos:   
Elis se foi. Era uma excelente interprete! (= morreu) 
O menino faltou-me com a verdade. (= mentiu) 
 
4. Ironia ou Antífrase: É a figura cujo modo de exprimir-se consiste em dizer o contrário daquilo que se pensa 
ou sente ou vice-versa, com intenção depreciativa e sarcástica. 
Exemplos:   
Bonita resposta, seu insolente! (= desagradável) 
"A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças." (= maldosa) 
- Meus parabéns pelo seu serviço (considere-se que o vigia tenha dormido e a empresa tenha sido 
completamente esvaziada durante um assalto). 
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5. Paradoxo: É a figura em que se chocam ideias antagônicas. 
Exemplos:   
"É dor que desatina sem doer ..." 
"Mas que seja infinito enquanto dure." 
 
6. Hipérbole: É a figura que engrandece ou diminui de maneira exagerada a verdade das coisas; exagero de 
linguagem. 
Exemplos:   
Chorei um rio de lágrimas." 
"Eu te darei o céu, meu bem, e o meu..." 
 
7. Hipálage: É a figura pela qual se atribuem a uma palavra o que é pertinente a uma outra palavra da mesma 
frase, que pode estar subentendida. 
Exemplos:   
"... as lojas loquazes dos barbeiros." (os barbeiros e seus clientes são loquazes) 
Não passe por aquelas ruas prostitutas do Centro! (as mulheres são prostitutas) 
 
8. Prosopopeia ou Personificação ou Animismo: É a figura pela qual se dá vida ou características 
humanas a coisas e animais. 
Exemplos:   
"... os rios vão carregando as queixas do caminho." 
"... e o meu cavalo só falava inglês." 

 
Alguns exemplos de metáforas especializadas ou figuras de palavras (tropos): 
 
1. Metáfora: Quando a significação natural de uma palavra é substituída por outra, com que tem relação de 
semelhança subentendida. 
Exemplos:   
"Você partiu meu coração, frágil cristal." 
Hoje em dia os edifícios brotam do chão. 
 
2. Símile ou Comparação: Quando há comparação de coisas semelhantes. Há sempre o conectivo do tipo 
"como". 
Exemplos:   
"O amor é como nuvens carregadas sobre terras do sertão." 
Juliana tem os cabelos mais negros que as asas da graúna. 
 
3. Símbolo: Quando um ser concreto assume, por convenção, o valor de um ser abstrato. 
Exemplos:   
"... vejo você, vestida de branco, dizendo: - Sim!" (= virgindade) 
"Senhores! Não lhes peço nada além de sangue, suor e lágrimas." (= empenho total) 
 
4. Sinestesia: É a relação subjetiva entre percepções de sentidos diferentes. 
Exemplos:   
É bom sentir o verde frescor e aroma da manhã de primavera. 
"Avista-se o grito das araras." 
 
5. Metonímia: É a figura que consiste em designar um ser por outro com o qual tem a relação de: causa/efeito, 
continente/conteúdo, lugar/produto, matéria/objeto, abstrato/concreto, autor/obra, etc. 
Exemplos:   
Ele ganha a vida, vendendo livros. 
João bebeu apenas um copo de cerveja. 
A virtude vence o crime. 

   Apostilas OBJETIVA - Concursos Públicos - Brasil  

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx


                                        

8 
 

Gosto de ler Camões. 
 
6. Perífrase: Quando é utilizado um grupo de palavras em substituição a uma única palavra. 
Exemplos:   
"Se lá no assento etéreo onde subiste ..." (= céu) 
Procure ter amor por quem o mantém vivo. (= pai) 
5. Catacrese: É a figura na qual se verifica o uso de um determinado termo por falta de termo próprio; é uma 
metáfora desgastada que, por ser trivial, deixa de ser metáfora.  
Exemplos:   
A pé da mesa está quebrado. 
Todos devem embarcar no trem agora! 
 

 
 

Classes de Palavras 
 

As palavras da língua portuguesa podem ser colocadas em dez classes diferentes, de acordo com sua 
classificação gramatical. A isso damos o nome de Classes de Palavras. 
 
Primeiramente podemos separá-las em dois grandes grupos:  
 

Classes Variáveis 
São variáveis as que se flexionam em gênero, número e grau, São elas: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, 
verbo e pronome. 
 

Classes Invariáveis  
São invariáveis as que não se flexionam. São elas: advérbios, preposição, conjunção e interjeição. 
 
OBS: A mesma palavra pode ser colocada em mais de uma classe, de acordo com o modo como é usada. 
Exemplos:  
 
Eu quero jantar em sua casa hoje 
(jantar – verbo)  
O jantar que você fez estava delicioso 
(jantar – substantivo) 
 
Eu quero um vestido amarelo 
(amarelo – adjetivo) 
Eu gosto muito do amarelo 
(amarelo – substantivo) 
 

SUBSTANTIVO 
 
Substantivo: Palavra com que designamos os seres em geral. 
 
Substantivo Comum - é o que nomeia todos os seres de mesma espécie. 
Exemplos: homem, árvore, animal, etc. 
Substantivo Próprio - é o que nomeia um ser da mesma espécie. 
Exemplos: Brasil, Rio de Janeiro, Maria, Campinas, etc.  
 
Substantivo Simples - é aquele formado por um só radical. 
Exemplos: sol, amor, mão, água, fogo etc. 
 
Substantivo Composto - quando é formado por mais de um radical. 
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Exemplos: amor-perfeito, pé-de-moleque, guarda-chuva, passatempo. 
 
Substantivo Primitivo - quando não se origina de outra palavra existente na língua portuguesa. 
Exemplos: casa, pedra, jornal, relógio, motor, etc. 
 
Substantivo Derivado - é aquele que se origina de outra palavra existente na língua portuguesa. 
Exemplos:  florista, jornaleiro, motorista, caseiro. 
 
Substantivo Concreto - é aquele que designa os seres de existência real ou representados pela imaginação. 
Exemplos: casa, mesa, faca, bruxa, lobisomem, etc. 
 
Substantivo Abstrato - São aqueles que denomina seres que não existem por si, ou seja, só existem em nossa 
consciência, como fruto de uma abstração, sendo, pois, impossível visualizá-los como seres. Os substantivos 
abstratos são, portanto, aqueles que designam ações, estados ou qualidades, considerados como seres: 
 
Exemplos: amor, tristeza, beleza, coragem, corrida, etc. 
 
Geralmente os substantivos abstratos, são derivados de verbos ou adjetivos. 
Exemplos:     belo - beleza 
                     trabalhar - trabalho. 
 
Substantivo Coletivo - é aquele que designa um conjunto de seres da mesma espécie. 
 
Exemplos:  
acervo de obras de uma biblioteca, museu 
Álbum de retratos, de selos 
Alcateia de lobos 
Armada de navios de guerra 
Arquipélago de ilhas 
Arsenal de armas, de munições 
Assembleia de pessoas reunidas com um fim comum 
Atlas de mapas 
Baixela de utensílios de mesa 
Banca de examinadores, de advogados 
bando de pessoas em geral, mas com sentido pejorativo 
batalhão de soldados 
biblioteca de livros 
bosque de árvores 
buquê de flores 
cáfila de camelos 
caravana de viajantes 
cardume de peixes 
carrilhão de sinos 
colégio de eleitores, de cardeais 
colmeia  de abelhas 
colônia de imigrantes, de formigas, de bactérias 
concentração de tropas, de atletas 
concílio de bispos 
conclave de cardeais para eleger o Papa 
constelação de astros ou estrelas 
cordilheira de montanhas 
correição de formigas 
elenco de artistas, atores, palavras, medidas 
enxame de abelhas, de sonhos 
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enxoval de roupas e seus complementos 
esquadra de navios de guerra 
esquadrilha de aviões 
exército de soldados 
falange de soldados, anjos, ou pessoas com valor positivo 
farândola de mendigos 
fardo de coisas pesadas 
fauna de todos os animais de uma região 
feixe de lenha, de raios luminosos 
flora de todas as plantas de uma região 
floresta de árvores 
frota de navios, de veículos pertencentes a uma empresa 
junta de dois bois, de médicos,  examinadores, militares que governam. 
júri de jurados 
legião de anjos, de demônios, de soldados 
malta de gente ordinária em geral 
manada de gado ou animais grandes (bois, elefantes, etc.) 
matilha de cães de caça 
miríade de coisas com número superior a 10.000 
molho de coisas agrupadas em feixes (chaves, cenouras, etc.) 
multidão de pessoas ou coisas aglomeradas (inimigos, fatos, etc.) 
nuvem de fumaça, ou de coisas pequenas (insetos, pó, etc.) 
orquestra de músicos 
pelotão de soldados 
penca de bananas, de chaves 
pilha de coisas dispostas umas sobre as outras 
pinacoteca de quadros 
plêiade de pessoas ilustres 
prole de filhos 
quadrilha de ladrões 
rebanho de gado, ou de quadrúpedes 
repertório de peças teatrais, musicais, ou de piadas 
resma de papel 
réstia de cebolas, de alho 
saraivada de protestos, de balas, de vaias, de perguntas 
seleta de textos escolhidos 
súcia de pessoas desonestas 
trouxa de roupas 
viveiro de aves ou peixes confinados 
 

NUMERAL 
Numeral - é a palavra que exprime número de ordem, múltiplo ou fração. Classificam-se em:   

a) Cardinais: um, dois, três,... 
b) Ordinais: primeiro, segundo, terceiro,... 
c) Multiplicativos: dobro, triplo, sêxtuplo... 
d) Fracionários: meio, terço, um quarto, um quinto... 
 
FLEXÃO DO NUMERAL 
 
O numeral é uma classe variável em gênero e número 
 
GÊNERO DO NUMERAL 
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Variam em gênero: 
 
• Os cardinais:  
um, dois, e os de duzentos a novecentos: 
um - uma  
 
• Todos os ordinais: 
Primeiro - primeira 
Segundo - segunda  
Terceiro - terceira  
 
• Os multiplicativos e os fracionários, quando expressam uma ideia adjetiva em relação ao substantivo: 
 
O atleta deu um salto duplo e um triplo, depois tomou uma dose quíntupla de vitaminas. 
João comeu meio abacate e meia banana após o almoço. 
Coube-lhe a quarta parte da torta. 
Ele saiu ao meio dia e meia (hora). 
 
NÚMERO DO NUMERAL 

 
Variam em número: 
 
• Os cardinais terminados em ão: 
Um milhão - dois milhões 
Um bilhão - dois bilhões 
 
• Todos os ordinais: 
Primeiro - primeiros 
Centésimo - centésimos 
Milésimo - milésimos 
 
• Os multiplicativos, quando têm função adjetiva: 
Tomei dois copos duplos de água. 
Foram triplas as doses de uísque servidas. 
 
• Os fracionários, dependendo do cardinal que os antecede: 
 
Gastou um terço do salário em remédios. 
Gastou dois terços do salário em remédios. 
 
Nota: Os cardinais, quando substantivados, vão para o plural se terminarem em som vocálico. 
 
Exemplo:  Tirei dois oitos em Português. (= duas notas oito) 
 
Os cardinais ficam invariáveis, se terminarem por som consonantal 
Nota: Tirei dois seis em Matemática. (=duas notas seis) 
 

Flexão de Número 
 

Quanto ao número, os substantivos podem assumir a forma do singular (relativos a um só ser ou a um único 
conjunto de seres) ou do plural (relativos a mais de um ser ou conjunto de seres). 
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Formação do Plural 
                   
Substantivos terminados em vogal, ditongo oral e ditongo nasal - "ãe"     Acréscimo de  ¨S¨ 
 
Singular                    plural 
Casa                      .   Casas 
Pai                              Pais 
Mãe                            Mães 
Maioria dos substantivos terminados em - ão    Substitui-se ão  por  ões 
 
Botão...................................Botões 
Nota: Incluem-se aqui também os aumentativos 
Vozeirão.............................Vozeirões 

 
Substantivos paroxítonos terminados em - ão e alguns poucos oxítonos e monossílabos. 

 Acréscimo de S 
Sótão...................................Sótãos 
Cidadão...............................Cidadãos 
Mão......................................Mãos 

 
Alguns substantivos terminados em ão    Mudam   ão  para ães 

 
Alemão...............................................Alemães 
Cão....................................................Cães 
Nota: Alguns substantivos admitem mais de uma forma para o plural: 
 
Ancião anciões anciães anciãos 
Guardião     guardiões guardiães   
Ermitão ermitões ermitães ermitãos 
Verão verões verães  
Anão anões  anãos 
Vilão vilões  vilãos 

 
 
Substantivos terminados em - r  e- z     Acréscimo de - es 
Açúcar.......................................Açúcares 
Rapaz........................................Rapazes 
 
Nota: Destaquem-se os plurais de: 
Caráter....................................Caracteres 
Júnior.....................................Juniores 
Sênior.....................................Seniores              

 
Substantivos terminados em - s     Acréscimo de - es 
Gás.........................................Gases 

 
substantivos paroxítonos ou proparoxítonos terminados em s 
                    Invariáveis 
O pires.....................................Os pires 
O ônibus..................................Os ônibus 

 
Substantivos terminados em - al - el - ol, ul      Retira-se o "l" e acrescenta-se "is" 
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Canal....................................Canais 
Carretel..............................  .Carretéis 
Anzol....................................Anzóis 
 
Nota: Destaquem-se os plurais de: 
Mal.......................................Males 
Cônsul..................................Cônsules 
Gol.......................................Goles ou gois, mas a forma consagrada pelo uso é gols. 

 
Substantivos oxítonos terminados em - "l"      Troca "l" por "is" 
Barril..................................Barris 
 
Substantivos paroxítonos terminados em - "l"      Trocam "l" por "eis" 
 
Fóssil................................Fósseis 
Réptil................................Répteis(ou reptis) 
Projétil..............................Projéteis (projetis) 

 
Substantivos terminados em - "n"      Acréscimo de s - es 
 
Abdômen.........................Abdomens / abdômenes 
Hífen................................Hífens / hífenes 
Cânon..............................Cânones 

 
Substantivos terminados em - "x" 
 
o tórax.............................os tórax 
 
Nota: Atente para o plural de: 

Cálix ou cálice cálices 
                           e 
Balãozinho balõezinhos 
Anzolzinho anzoizinhos 
Pãozinho pãezinhos 
Colarzinho colarezinhos 
Papelzinho papeizinhos 

 
Plural com mudança de som (ou plural metafônico) 
 
Singular (ô) Plural (ó) Singular (ô)Plural (ó)  
Aposto Apostos Caroço Caroços 
Corno Cornos Corpo Corpos 
Corvo Corvos Esforço Esforços 
Imposto Impostos Jogo Jogos 
Miolo Miolos Olho Olhos 
Osso Ossos Ovo Ovos 
Poço Poços Porco Porcos 
Porto Portos Posto Postos 
Povo Povos Reforço Reforços 
Socorro Socorros Tijolo Tijolos 

 
Plural dos substantivos compostos 
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Substantivos compostos não separados por hífen.   Acrescenta-se "s" (como um substantivo 
simples). 
 
Pernalonga................................pernalongas 
Pontapé......................................pontapés 
 
Substantivos compostos separados por hífen.     Os dois elementos vão para o plural 
 
cirurgião - dentista: ..............cirurgiões-dentistas    substantivo   +   substantivo 
boa-vida:..................................boas-vidas                     adjetivo   +   substantivo 
cartão-postal:.........................cartões-postais             substantivos  + adjetivo 
 
Se o segundo elemento limitar a ideia do primeiro:    Apenas um elemento vai para o plural 
 
banana-maçã...........................bananas-maçã 
pombo-correio.........................pombos-correio 
 
Se os elementos forem ligados por preposição 
pé-de-moleque........................pés-de-moleque 
pão-de-ló..................................pães-de-ló 
 
Se o primeiro elemento for verbo ou palavra invariável:  Apenas o segundo elemento vai para 
o plural: 
 
Guarda-roupa.............................guarda-roupas (verbo + substantivo) 
Alto-falante..................................alto-falantes (advérbio + substantivo) 
Contra-ataque............................contra-ataques (preposição + substantivo) 

 
Se os elementos forem palavras repetidas ou onomatopaicas: 
Tico-tico.......................................tico-ticos 
Reco-reco...................................reco-recos 
Tique-taque................................tique-taques 
 
Nota: Se os dois elementos forem verbos, admite-se a flexão dos dois: 
Corre-corre................................corres-corres 
 
Se o primeiro elemento for constituído de formas reduzidas, como grão, grã e bel: 
Grão-duque...............................grão-duques 
Grã-cruz.....................................grã-cruzes 
Bel-prazer..................................bel-prazeres 

 
Nenhum dos elementos vai para o plural: 
 
Se for formado de verbo mais palavra invariável: 
Os ganha-pouco 
Os bota-fora 
Os pisa-mansinho 
 
Se for formado de verbos com sentidos opostos: 
Os leva-e-traz 
Os ganha-perde 
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Nota: Atente para o plural de: 
Guarda-chuva (verbo+substantivo)........................guarda-chuvas 
Guarda-noturno (substantivo+adjetivo)..................guardas-noturnos 
Substantivos de um só número 

 
Há substantivos que são empregados apenas no plural   
Os mais comuns são: 

Os afazeres As algemas Os anais Os arredores 
As belas-artes As bodas As férias (descanso) As cócegas 

As condolências As fezes Os idos As núpcias 
Os óculos As olheiras Os parabéns Os pêsames 
Os picles Os víveres 

 
 
Há substantivos que, habitualmente, são usados só no singular: 
A bondade A caridade A fé A falsidade 
O ouro A prata O cobre A brisa 
O oxigênio A fome A sede A plebe 
A gente O pó A neve A lenha 
O cristianismo O nazismo A fumaça A sinceridade 
A lealdade 

 
Mudança de número com mudança de sentido. 
 
Há substantivos que mudam de sentido quando mudam de número: 
 
Bem (felicidade, virtude, benefício)......................Bens (propriedades, valores) 
Costa (litoral)......................................................Costas (dorso) 
Féria (renda diária)..............................................Férias (descanso) 
Letra (símbolo gráfico)........................................Letras (literatura) 
Vencimento (fim, prazo final)...............................Vencimentos (salário) 
 
 

FLEXÃO DE GÊNERO 
 

Flexão de Gênero 
 
Os substantivos, em português, podem pertencer ao: 
a) gênero masculino: quando se antepõe ao substantivo o artigo "o". 
b) gênero feminino: quando se antepõe ao substantivo o artigo "a". 
 
formação do feminino 
 
Substantivos biformes: são os que possuem uma forma para o masculino e outra para o feminino.                                                                                                 
 
Maioria dos substantivos terminados em - o átono.  
Exemplo: Gato substitui-se o "o" por "a" = Gata 
 
Maioria dos substantivos terminados em consoante.  
Exemplo:  freguês, juiz acréscimo da desinência - a.  
Exemplo:  freguesa, juíza. 

   Apostilas OBJETIVA - Concursos Públicos - Brasil  

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx




                                                      Apostilas OBJETIVA - Concursos Públicos - Brasil 
 

1 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

OFICIAL ADMINISTRATIVOOFICIAL ADMINISTRATIVO

De acordo com o Edital - janeiro  2018De acordo com o Edital - janeiro  2018



                                                      
 

2 
 

 

 

OPERAÇÃO COM NÚMEROS REAIS (IR) 
 

O conjunto dos números reais (IR) é uma expansão do conjunto dos números naturais (N), racionais (Q) 
que engloba não só os inteiros (Z) e os fracionários, positivos e negativos, mas também todos os números 
irracionais (I). Os números reais podem ser dispostos ordenadamente em uma reta que é chamada reta real. 
 
Portanto, é a união de todos os conjuntos que observaremos a seguir, representado pela letra IR. 
 
Observe o diagrama: 
 

 
 

REAIS: Operações 
 
Números Reais 
 
Os números reais podem ser representados numa reta de tal modo que a todo número real corresponde um ponto 
na reta e a todo ponto da reta corresponde um número real.  

 
 
 
 
 

Números Irracionais  
 
Facilmente podemos construir números decimais não exatos e não periódicos. Veja, por exemplo: 
0,101001000100001... em que o número de "zeros" aumenta 1 unidade após cada algarismo 1. Números como 
esse, cuja representação contém infinitas casas decimais após a vírgula e em que não ocorre repetição de período 
como as dízimas, são chamados de irracionais. 
 
Veja mais alguns exemplos de números Irracionais:  

 
 
Representaremos o conjunto dos números Irracionais por I.  
Assim, temos que R = { x  | x é racional ou x é irracional}.  
 
Intervalos numéricos  
 
Dados dois números reais p e q, chama-se intervalo a todo conjunto de todos os números reais compreendidos 

 ... 1,7320508 3 ; ... 1,4142135 2 ...;3,14159265 ===π
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entre p e q, podendo inclusive incluir p e q. Os números p e q são os limites do intervalo sendo a diferença p – q, 
chamada amplitude do intervalo. Se o intervalo incluir p e q, o intervalo é fechado; caso contrário, o intervalo é 
dito aberto. A tabela abaixo define os diversos tipos de intervalos. 
 

TIPOS REPRESENTAÇÃO OBSERVAÇÃO 
Intervalo Fechado [p;q] = {x∈ R; p ≤ x ≤ q } Inclui os limites p e q 
Intervalo Aberto (p;q) = {x∈ R; p < x < q } exclui os limites p e q 
Intervalo Fechado à esquerda [p;q) = {x∈ R; p  ≤ x < q } inclui p e exclui q 
Intervalo Fechado à direita (p;q] = {x∈ R; p   < x ≤ q } exclui p e inclui q 
Intervalo semifechado [p; 00) = {x∈ R; x ≥ p } Valores maiores ou iguais a p 
Intervalo semifechado (- 00;; q) = {x∈ R; x ≤ p } Valores menores ou iguais a q 
Intervalo semiaberto (- 00;; q) = {x∈ R; x < p } Valores menores do que q 
Intervalo semiaberto (p; 00) = { x > p } Valores maiores do que p 

 
Nota: é fácil observar que o conjunto dos números reais (o conjunto R) pode ser representado na forma de 
intervalo como: 
 R = (- 00; + 00).  
 
REPRESENTAÇÃO DECIMAL DOS NÚMEROS REAIS  
 
Os números reais positivos podem ser representados no sistema decimal por uma sequência de algarismos - 
elementos do conjunto {0, 1, 2, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9} -, separados por uma vírgula.  
Assim, se aN, aN-1, ..., a0, a-1, a-2.a-3 , ..."são algarismos quaisquer um número real positivo representado no 
sistema decimal tem a forma:  
aN, aN-1 aN-2 ...a1a0,a-1a-2 a-3 , ... onde  aN>0. Nessa representação, à esquerda da vírgula temos sempre um 
número finito de algarismos, porém à direita podemos ter uma infinidade de algarismos, por exemplo, 783.5231 
representa o número obtido como resultado da expressão:  
7 x 102 + 8 x 101 + 3 x 10() + 5 x 10-1 + 2 x 10-2 + 3 x 10-3+ x 1 x 10-4 
 
Por outro lado, a fração 154/999 tem representação decimal 0,1545454 ... com uma infinidade de algarismos à 
direita. Essa representação se traduz como resultado de uma expressão com infinitas parcelas.  
 
1x 10-1 + 5 x 10-2 + 4 x 10-3 + 5 x 10-4 + 4 x 10-5 + 5 x 10-6 +5 x 10-7 +5 x 10-8 

Essa expressão significa exatamente que se quisermos aproximar   no sistema decimal com "precisão de 8 
casas decimais, por exemplo, devemos tomar como aproximação o número 0,15454545, que é resultado da 
expressão:  
1 x 10-1 + 5 x 10-2 + 4 x 10-3 + 5 x 10-4 + 4x 10-5 + 5 x 10-6+ x 4 x 10-7 + 5 x 10-8 
 
Claro, o número 0,1545454 ... é o que chamamos de uma dízima periódica e por isso pode ser obtido como uma 

fração   

 
O que acontece no caso de uma dízima não-periódica? Neste caso, assim como na periódica, temos uma infinidade 
de algarismos à direita da vírgula e assim só nos é possível escrever a representação decimal até uma certa casa 
decimal. Porém, diferentemente do que acontece no caso periódico, não há repetição indefinidamente de um 

determinado grupo de algarismos e, assim, o número em questão não pode ser obtido como uma fração com 

p e q diferentes de 0. Os números que podem ser obtidos como frações são chamados racionais; os que não 
podem ser obtidos como frações são chamados irracionais.  

999
154

q
p
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Exercícios para resolver 

Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 
 

1) Resolver as expressões:  
 
a) 1 + 3,75 : 0,5  
b) 10,2 - 2, 4 : 12  
c) 0,16: (0, 2)3  + 1, 4. 2  
d) 6 . 3, 14 – 1, 2 . (0,3)2 
 

 
f) (0,003)2 

g) -32  
h) [(- 4)2]3  
i) 03  
j) 231()  
 

k)  

l) 311 
m) (-0,2)2  
n)  (-0,02)3  
 

2) Calcular os 
produtos, sem 
efetuar os 
cálculos:  

a) 4,932 . 100  
b) 2,37. 10  
c) 0,032 . 1000  
d) 1,483 . 103 
e) 12,96 . 104 
f) 0,34 .105  
g) 5,935 . 10-2  
h) 0,002 . 10-3 
i) 254,1 . 10-1 
 

3) Calcular as divisões, sem fazer 
os cálculos:  
a) 3,4 : 10  
b) 298 : 1000  
c) 0,38 : 10 
d) 0,7 :102 
e) 2875 : 103  
f) 4 : 104 
g) 5,2 : 10-3 
h)32,4 :10-2 
i) 0,002 : 10-3 
 

 
Gabarito 

 
1.  

a) 9,5  
b) 10  
c) 22,8  
d) 18,732  

e)   

f) 0,000009  
g) -9  
h) 4096  
i) 0 
j) 1  

 k) 2  
l) 31  
m) 0,04  
n) -0,000008  

 

2.   
 a) 493,2  
 b) 23,7  
 c) 32  
 d) 1483  
 e) 129600  
 f) 34000  
 g) 0,05935  
 h) 0,000002  
 i) 25,41  
 

3.   
 a) 0,34  
 b) 0,298  
 c) 0,038  
 d) 0,007  
 e) 2,875  
 f) 0,0004  
 g) 5200  
 h) 3240  
 i) 2  
 

 
 

Sendo os números reais (IR), uma expansão do conjunto dos números naturais (N), racionais (Q) 
que engloba não só os inteiros (Z) e os fracionários, positivos e negativos, mas também todos os 

1

2
1 −









4
15
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números irracionais (I), é importante fazer, aqui, uma breve revisão desses citados conjuntos. 
Vejamos! 
 

 
 

NÚMEROS NATURAIS 
 
Começando pelo zero e acrescentando uma unidade, vamos escrevendo o conjunto dos números naturais, 
representados pela letra IN:      
IN = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...} 
 
As reticências, significam que o conjunto não tem fim, pois um número natural sempre possui um sucessor e a 
partir do zero um sucessor. 
 
Exemplos: 
 o sucessor de 10 é 11 e o antecessor de 10 é 9. 
 o ano que sucede 2003 é 2004 e 2002 antecede 2003. 
 Generalizando: o sucessor de n é n + 1 e o antecessor de n é n - 1. 
 

Exercícios Resolvidos 
 
1) Um número natural e seu sucessor chamam-se consecutivos. Escreva todos os pares de números consecutivos 
entre esses números:  2 - 10 - 9 - 101 - 0 - 1 - 256 - 702 - 500 - 255 
Resolução: 
0 e 1; 1 e 2; 9 e 10; 255 e 256 
 
2) Hudson disse: "Reinivaldo tem 45 anos. Thaís é mais velha que Reinivaldo. As idades de Reinivaldo e Thaís 
são números consecutivos. A minha idade é um número que é o sucessor do sucessor da idade de Thaís ". Quantos 
anos Hudson tem? 
 
Resolução: 
Como Thaís é mais velha que Reinivaldo e as suas idades são números consecutivos, então se Reinivaldo 
tem 45 anos, Thaís tem 46 anos. Como a idade de Hudson é o sucessor do sucessor de 46, então esta idade 
será 48 anos. 
 
3) Escreva todos os números naturais que são maiores que 3 e menores que 7. 
 
Resolução: 
Seja o conjunto: A = {x ∈ IN / 3 < x < 7}, por uma propriedade específica o enunciado do exercício ficará 
escrito desta forma, ilustrando todos os elementos fica assim: 
A = {4, 5, 6} 
 
 
 
Um automóvel segue de João Pessoa com destino a Maceió. Seu condutor deseja passar por Recife, sabendo-se 
que a distância de João Pessoa até Recife é de 120 km e que Recife está a 285 km de Maceió, quantos quilômetros 
o automóvel irá percorrer até chegar em Maceió? Esta é uma pergunta relativamente fácil de responder, basta 
somar as distâncias: 285 + 120 = 405 km. 
 
Adição é uma operação que tem por fim reunir em um só número, todas as unidades de dois, ou mais, números 
dados. 
O resultado da operação chama-se soma ou total, e os números que se somam, parcelas ou termos. 

ADIÇÃO 
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Propriedades 
Fechamento - A soma de dois números naturais é sempre um número natural. Exemplo:  8 + 6 = 14 
Elemento Neutro - Adicionando-se o número 0 (zero) a um número natural, o resultado é o próprio número natural, 
isto é, o 0 (zero) não influi na adição. Exemplo:  3 + 0 = 3 
 
Comutativa - A ordem das parcelas não altera a soma. Exemplo:  3 + 5 + 8 = 16 ou 5 + 8 + 3 = 16 
 
Associativa - A soma de vários números não se altera se substituirmos algumas de suas parcelas pela soma 
efetuada. Os sinais empregados para associações são denominados: 
( ) parênteses [  ] colchetes     {  } chaves 
Exemplos: 
8 + 3 + 5 = (8 + 3) + 5 = 11 + 5 = 16 
13 + 5 + 2 + 7 = (13 + 5) + (2 + 7) = 18 + 9 = 27 
De um modo geral  a + (b + c) = (a + b) + c 
 
Nota: 
Estudando-se as línguas, verificamos a importância da colocação das vírgulas para entendermos o significado das 
sentenças. 
Exemplo: 
1) "Tio Sérgio, André vai ao teatro."      
2)"Tio, Sérgio André vai ao teatro." 
Podemos verificar que essas duas sentenças apresentam significados diferentes, pelo fato da vírgula ter sido 
deslocada. 
 
Nas expressões e sentenças matemáticas, os sinais de associação (parênteses, colchetes e chaves) podem 
funcionar como verdadeiras vírgulas. Resolvem-se os sinais na sequência: 
 (  ) parênteses [   ] colchetes{   } chaves 
Exemplo: 
A expressão (10 - 5) + 2 = 5 + 2 = 7 e 10 - (5 + 2) = 10 - 7 = 3, são diferentes, daí a importância da associação. 
 
Dissociativa - Em toda soma pode-se substituir uma parcela por outra cuja soma seja igual a ela. Esta 
propriedade é de sentido contrário da anterior. 
Exemplo: 
9 + 3 + 8 = (5 + 4) + 3 + 8 (Neste caso o número 9 foi dissociado em dois outros 5 e 4). 
 
De uma maneira geral (a + b) + c = a + b + c. 
Observe que o zero como parcela não altera a soma e pode ser retirado. 
Exemplo: 
20 + 7 + 0 + 3 = 20 + 7 + 3 

 
 
 
 
Fabiano fez um depósito de R$ 1 200,00 na sua conta bancária. Quando retirou um extrato, observou que seu 
novo saldo era de R$ 2 137,00. Quanto Fabiano tinha em sua conta antes do depósito? 
Para saber, efetuamos uma subtração: 

 
 

 

    2 137 
   1 200 
 
 R$ 937,00 

  minuendo 
 
  subtraendo 
 
   resto ou  

diferença 

SUBTRAÇÃO 
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Denomina-se subtração a diferença entre dois números, dados numa certa ordem, um terceiro número que, 
somado ao segundo, reproduz o primeiro. A subtração é uma operação inversa da adição. 
O primeiro número recebe o nome de minuendo e o segundo de subtraendo, e são chamados termos da subtração. 
A diferença é chamada de resto. 
 
Propriedades 
Fechamento: - Não é válida para a subtração, pois no campo dos números naturais, não existe a diferença entre 
dois números quando o primeiro é menor que o segundo. Exemplo: 3 - 5 
 
Comutativa: Não é válida para a subtração, pois  9 - 0 ≠ 0 - 9 
 
Associativa: Não é válida para a subtração, pois (15 - 8) - 3 = 7 - 3 = 4 e 15 - (8 - 3) = 15 - 5 = 10 
Somando-se ou subtraindo-se um mesmo número aos termos de uma subtração, a diferença não se altera. 
Exemplo: seja a diferença 15 - 8 = 7, somando-se 4 aos seus dois termos, teremos:  
  (15 + 4) - (8 + 4) = 19 - 12 = 7 
 
 
 
 
Multiplicar é somar parcelas iguais. 
Exemplo: 5 + 5 + 5 = 15 
Nesta adição a parcela que se repete (5) é denominada multiplicando e o número de vezes que o multiplicamos 
(3) é chamado multiplicador e o resultado é chamado de produto.  
Então: 

 
 
Multiplicação é a operação que tem por fim dados dois números, um denominado multiplicando e outro 
multiplicador, formar um terceiro somando o primeiro tantas vezes quando forem as unidades do segundo. O 
multiplicando e o multiplicador são chamados de fatores. 
 
Propriedades 
1) Fechamento - O produto de dois números naturais é sempre um número natural.  
Exemplo: 5 x 2 = 10 
 
2) Elemento Neutro - O número 1 (um) é denominado de elemento neutro da multiplicação porque não afeta o 
produto.  
Exemplo: 10 x 1 = 10 
 
3) Comutativa - A ordem dos fatores não altera o produto.  
Exemplo: 5 x 4 = 20  ou   4 x 5 = 20 
 
4) Distributiva em relação à soma e a diferença - Para se multiplicar uma soma ou uma diferença indicada 
por um número, multiplica-se cada uma das suas parcelas ou termos por esse número, e em seguida somam-se 
ou subtraem-se os resultados.  
Exemplos: 
1º) (4 + 5) x 3 = 4 x 3 + 5 x 3 = 27 
2º) (7 - 4) x 5 = 7 x 5 - 5 x 4 = 15 
 

 

 

 

       5 
   × 3 
 
      15 

multiplicando 
multiplicador 
  
produto 

MULTIPLICAÇÃO 

Apostilas OBJETIVA - Concursos Públicos - Brasil 



                                                          
 

8 
 

Essa propriedade é chamada distributiva porque o multiplicador se distribui por todos os termos. 
Para multiplicar uma soma por outra, pode-se multiplicar cada parcela da primeira pelas parcelas da segunda e 
somar os produtos obtidos.  
Exemplo: (6+ 3) x (2 + 5) = 6 x 2 + 6 x 5 + 3 x 2 + 3 x 5 = 63 

 
 

Divisão Exata 
Divisão exata é a operação que tem por fim, dados dois números, numa certa ordem, determinar um terceiro que, 
multiplicado pelo segundo, reproduza o primeiro. A indicação dessa operação é feita com os sinais: ou ÷ que se 
lê: dividido por. O primeiro número chama-se dividendo, o segundo divisor e o resultado da operação, 
quociente.  
Exemplo: 15 : 3 = 5, pois 5 x 3 = 15  
Onde 15 é o dividendo, 3 é o divisor e 5 é o quociente.  
 

 Divisão Aproximada 
No caso de se querer dividir, por exemplo, 53 por 6, observa-se que não se encontra um número inteiro que, 
multiplicado por 6, reproduza 53, pois 8 × 6 = 48 é menor que 53 e 9 × 6 = 54 é maior que 53. 
O número 8, que é o maior número que multiplicado por 6 não ultrapassa o dividendo 53, é denominado quociente 
aproximado a menos de uma unidade por falta, porque o erro que se comete, quando se toma o número 8 para o 
quociente, é menor que uma unidade. Temos, assim, a seguinte definição: chama-se resto de uma divisão 
aproximada a diferença entre o dividendo e o produto do quociente aproximado pelo divisor. A indicação dessa 
divisão é feita assim: 
 

 
DIVIDENDO = DIVISOR × QUOCIENTE + RESTO 
 
Exemplo: 

⇒ 53 = 6 × 8 + 5 
 

 
 

Expressões Numéricas 
 

Luiz foi na feira, e comprou 3 dúzias de bananas, 3 dúzias de laranjas, 2 abacaxis e 2 melancias.  
 
Observando o preço das coisas abaixo, diga quanto Luiz gastou. 
 
1 dúzia de banana: R$ 1,70 
1 dúzia de laranja: R$ 2,30 
Abacaxi (unidade): R$ 1,50 

 

 

DIVISÃO 
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melancia (unidade): R$ 5,00 
 
Podemos calcular quanto Luiz gastou assim: 
3 . 1,70 + 3 . 2,30 + 2 . 1,50 + 2 . 5 = 
= 5,10   +    6,90   +  3,00  +  10,00 = 
= 25,00 
 
Conclusão: Luiz gastou R$ 25,00. 
 
A expressão que nos leva a esse resultado é esta: 3 x 1,70 + 3 x 2,30 + 2 x 1,50 + 2 x 5. Se não começássemos 
pelas multiplicações, o resultado estaria errado. Isso por que uma multiplicação nada mais é do que uma adição 
abreviada. Então, deve-se sempre seguir a regra: em primeiro lugar efetuamos as potenciações e radiciações, 
depois as multiplicações e divisões, e por fim as adições e subtrações. 
 
Por que essa ordem? Primeiro, devemos perceber que as potências não são nada mais do que abreviações de 
multiplicações. Desse modo, devemos calculá-las primeiro para decompô-las. As multiplicações, por sua vez, são 
abreviações de adições. E as raízes, divisões e subtrações? Essas são feitas junto com suas inversas, já que 
sempre é possível transformá-la numa inversa. Por exemplo, subtrair 5 é o mesmo que somar -5; dividir por 3 é o 
mesmo que multiplicar por um terço; e extrair a raiz quadrada, é o mesmo que elevar à potência de expoente um 
meio. 
 
Portanto, é um conjunto de números reunidos entre si por sinais de operações. 
 
Como já foi visto, o cálculo dessas expressões é feito na ordem em que é indicada, devendo observar-se que são 
feitas inicialmente as operações indicadas entre parênteses, em seguida as indicadas entre colchetes e finalmente 
as indicadas entre chaves. 
 
Exemplos: 
 
1) Calcular o valor da expressão 35 - [4 + (5 - 3)] 
efetuando-se as operações indicadas dentro dos parênteses obtemos  35 - [4 + 2] 
efetuando-se as operações indicadas dentro dos colchetes temos  35 - 6 = 29 

 
2) Calcular o valor da expressão    86 - {26 - [8 - (2 + 5)]} 
efetuando-se as operações indicadas nos  parênteses  obtemos  86 - {26 - [8 - 7]} 
efetuando-se as operações indicadas nos colchetes temos  86 - {26 - 1} 
efetuando as operações indicadas entre as chaves vem que  86 - 25 = 61 

 
3) Calcular o valor da expressão   53 - {[48 + (7 - 3)] - [(27 - 2) - (7 + 8 + 10)]} 
53 - {[ 48 + 4 ] - [ 25 - 25]} 
53 - {52 - 0} 
53 - 52 = 1 
 
O cálculo das expressões numéricas que contém as 4 operações (adição, subtração, multiplicação e divisão) deve 
obedecer a seguinte ordem: 
Inicialmente as multiplicações e divisões e em seguida, as adições e subtrações, respeitando-se a ordem de se 
iniciar com os parênteses mais internos, a seguir os colchetes e finalmente as chaves. 
 
54 - 3 x [ (7 + 6 : 2) - (4 x 3 - 5) ] 
efetuando-se inicialmente as multiplicações e divisões que estão indicadas nos parênteses temos:  
54 - 3 x [10 - 7] 
efetuando-se  os  colchetes vem que 
54 - 3 x [3]  
54 - 9 = 45 
 
Outros exemplos: 
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1- Numa expressão numérica a multiplicação resolve-se em 1º lugar. 
 
15x4+6-8= 
=60+6-8= 
=66-8= 
=58 
 
2- Numa expressão numérica resolve-se em 1º lugar os parênteses. 
180-(23x2-10)x5= 
=180-(46-10)x5= 
=180-36x5= 
=180-180= 
=0 
 
3- Numa expressão numérica só com adição e subtração, resolve-se as operações segundo a ordem indicada. 
140+40+35-10= 
180+35-10= 
215-10= 
205 

 
Exercício Resolvido  

 
1) Resolva a seguinte expressão aritmética {[(8 x 4 + 3) : 7 + (3 + 15 : 5) x 3] x 2 - (19 - 7) : 6} x 2 + 12 
Resolução: 
{[(32 + 3) : 7 + (3 + 3) x 3] x 2 - 12 : 6} x 2 + 12  
{[35 : 7 + 6 x 3] x 2 - 2} x 2 + 12  
{[5 + 18] x 2 - 2} x 2 + 12  
{23 x 2 - 2} x 2 + 12  
{46 - 2} x 2 + 12  
44 x 2 + 12  
88 + 12  
100 
 

Exercícios para resolver 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
1) Coloque parênteses em cada uma das expressões numéricas seguintes de modo que resultem 
igualdades verdadeiras: 
a) 5 + 3 x 4 + 2 = 23 
b) 5 + 3 x 4 + 2 = 48 
c) 5 + 3 x 4 + 2 = 34 
 
2) Calcular: 
a) 13,5x5-18x2 
b) 160-(24+50x2) 
c) (12,5x4-15x2)x3 
d) (15,8-23x0)+(80-4,5x10) 
e) 190 +(16x5-0,08x100)x0,1 
f) (24x10-70)x0,1+(45-5x0,1)x0,1 
 

Gabarito 
 
1) 
a)  5 + 3 x (4 + 2) = 23  

2)  
a) 31,5 
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b)  (5 + 3) x (4 + 2) = 48  
c)  (5 + 3) x 4 + 2 = 34 
 

b) 36 
c) 60 
d) 50,8 
e) 197,2 
f) 21,45 
 

 

 
 

DIVISIBILIDADE 
 
Existem algumas regras que podem nos auxiliar a identificar se um número é ou não divisível por outro.  
Por exemplo, sabemos que 16 é divisível por 2, ou que 27 é divisível por 3, e, no entanto, será que 762 é divisível 
por 2? E por 3? 

 
DIVISIBILIDADE POR  2 
Todo número que é par é divisível por 2. 
Exemplos: 762, 1 572, 3 366 etc. 
 
DIVISIBILIDADE POR  3 
Somam-se os algarismos do número em questão, se o resultado for um número divisível por 3, então o número 
inicial o será também. 
Exemplos:  
 762, pois 7 + 6 + 2 = 15 
 3 573, pois 3 + 5 + 7 + 3 = 18  
 53 628, pois 5 + 3 + 6 + 2 + 8 = 24 
 
DIVISIBILIDADE POR  4 
Observe os dois últimos algarismos se for dois zeros ou se terminar numa dezena divisível por 4 o número será 
divisível por 4. 
Exemplos:  
    764, pois 64 é divisível por 4. 
 1 572, pois 72 é divisível por 4. 
 3 300, pois o número termina em dois zeros. 
 
DIVISIBILIDADE POR  5 
Observe o último algarismo se for zero ou cinco o número será divisível por 5. 
Exemplos:  
760, 1 575, 3 320. 
 
DIVISIBILIDADE POR  6 
Todo número que é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, será também, divisível por 6. 
Exemplos:  
762, 1 572, 33 291. 
 
DIVISIBILIDADE POR  7 
Seguindo um algoritmo apresentado por um professor, vamos seguir 3 passos: 
1o. Separe a casa das unidades do número; 
2o. Multiplique esse algarismo separado (da direita) por 2; 
3o. Subtraia esse resultado do número à esquerda se esse resultado for divisível por 7, então o número original 
também o será. 
Exemplos:  
 378 é divisível por 7, pois 
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Passo1:   37 ........ 8 
Passo 2:   8 x 2 = 16 
Passo 3:   37 - 16 = 21 
 
Como 21 é divisível por 7, então 378 também o é. 
 
 4 809 é divisível por 7, pois 
 
Passo1:   480 ........ 9 
Passo 2:   9 x 2 = 18 
Passo 3:   480 - 18 = 462 
Repetindo os passos para o número encontrado: 
Passo1:     46 ........ 2 
Passo 2:      2 x 2 = 4 
Passo 3:    46 - 4 = 42 
 
Como 42 é divisível por 7, então 4 809 também o é. 
 
DIVISIBILIDADE POR  8 
Observe os três últimos algarismos, se for três zeros ou uma centena divisível por 8 então o número original 
também será. 
Exemplos:  
1 416, 33 296, 57 800, 43 000. 
 
DIVISIBILIDADE POR  9 
Somam-se os algarismos do número em questão, se o resultado for um número divisível por 9, então o número 
inicial o será também. 
Exemplos:  
 3 573, pois 3 + 5 + 7 + 3 = 18  
 53 928, pois 5 + 3 + 9 + 2 + 8 = 27 
 945 675, pois 9 + 4 + 5 + 6 + 7 + 5 = 36 
 
DIVISIBILIDADE POR  10 
Observe o último algarismo se for zero o número será divisível por 10. 
Exemplos:  
760, 3 320, 13 240. 
 
DIVISIBILIDADE POR  11 
Um número será divisível por 11, quando a diferença entre a soma dos algarismos de ordem par e a soma dos 
algarismos de ordem ímpar tiver como resultado um número divisível por 11. 
Exemplos:  
 2 937, pois: 
soma dos algarismos de ordem par: 9 + 7 = 16 
soma dos algarismos de ordem ímpar: 2 + 3 = 5 
fazendo a diferença: 16 - 5 = 11 
 
 28 017, pois: 
soma dos algarismos de ordem par: 8 + 1 = 9 
soma dos algarismos de ordem ímpar: 2 + 0 + 7 = 9 
fazendo a diferença: 9 - 9 = 0 
 

Múltiplos e Divisores de um número 
 
Um número é múltiplo de outro quando, ao dividirmos o primeiro pelo segundo, o resto é zero.   
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Exemplo:  
 
 
 
 
 
 
Observe as seguintes divisões entre números Naturais: 
 
As três primeiras divisões têm resto zero. Chamam-se divisões exatas. As duas últimas têm resto diferente de 
zero. Chamamos de divisão inteira. Um número é divisor do outro se o segundo é múltiplo do primeiro.   
 
O número 10 é múltiplo de 2; 12 é múltiplo de 3; 15 também é múltiplo de 3; mas 9 não é múltiplo de 2; e 15 não 
é múltiplo de 4. 
 
Vamos agora escrever o conjunto dos múltiplos de 2, indicado por M(2), e dos múltiplos de 5, isto é, M(5):  
M(2) = {0,2,4,6,8,...}. 
M(5) = {0,5,10,15,20,...}  
 
Para lembrar: 

O conjunto dos múltiplos de um número Natural 
não-nulo é infinito e podemos consegui-lo 

multiplicando-se o número dado por todos os 
números Naturais. 

 
Observe: 
M(3) = {3 x 0, 3 x 1, 3 x 2, 3 x 3, 3 x 4, 3 x 5, 3 x 6,...} = {0,3,6,9,12,15,18,...}  
 
Observe também que o menor múltiplo de todos os números é sempre o zero. Diremos que um número é divisor 
de outro se o segundo for múltiplo do primeiro. 
 
No exemplo anterior, observamos que o número 10 é múltiplo de 2, consequentemente 2 é divisor de 10.  
 
Os números 12 e 15 são múltiplos de 3, portanto, 3 e 5 são divisores de 12 e 15, respectivamente.  
 
Vamos agora escrever o conjunto dos divisores de 15, indicado por D(15), e dos divisores de 20, isto é, D(20):  
D(15) = {1,3,5,15} 
D(20) = {1,2,4,5,10,20}  
 
Observe que o conjunto dos divisores de um número Natural não-nulo é sempre um conjunto finito, em que o 
menor elemento é o 1 e o maior é o próprio número.  
 

Quantidade de Divisores de um Número  
 
Podemos determinar o total de divisores de um número, mesmo não se conhecendo todos os divisores. 
 
⇒ Regra: O número total de divisores de um número é igual ao produto dos expoentes dos seus fatores primos 
aumentados (cada expoente) de uma unidade. 
 
Exemplo:  
Vamos determinar o total de divisores de 80.  
Fatorando-se o número 80 encontraremos:  80 = 24 × 51  
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Aumentando-se os expoentes em 1 unidade:             
  4 + 1 = 5 
  1 + 1 = 2  
Efetuando-se o produto dos expoentes aumentados 
                                5 × 2 = 10 
Portanto, o número de divisores de 80 é 10. 
 
Nota:  
Ao determinarmos a quantidade de divisores estamos encontrando apenas os divisores positivos desse número. 
 

Números Pares e Números Ímpares 
 
Chamamos de números pares o conjunto de números inteiros formados pelos múltiplos inteiros de 2: 
Exemplo:   0, 2, -2, 4, -4, 6, -6, 8, -8 ...... 
 
Chamamos de números ímpares todos os números que não são múltiplos de 2: 
Exemplo:   -1,  3, -3,  5, -5,  7, -7, 9, -9 ....... 

 
Números Primos 

 
Todo número que apresenta dois divisores naturais, sendo eles: o próprio número e a unidade; ele será 
considerado um número primo, são eles: 
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ... 

 
RECONHECENDO UM NÚMERO PRIMO: 
 
Dividimos o número, de maneira sucessiva, pelos números que formam a série dos números primos, até 
encontramos um coeficiente igual ou menor ao divisor. Caso nenhuma dessas divisões seja exata, então o número 
é primo. 
Nota: utilizando-se os critérios de divisibilidade, poderemos evitar algumas dessas divisões. 
 
Exemplo:  
Vamos verificar se o número 193 é primo. Utilizando os critérios da divisibilidade, podemos verificar que 193 não 
é divisível por 2, 3, 5, 7. 
Então, dividindo: 

 
 
Quociente menor que o divisor  ⇒ 11 < 17, e não houve divisão exata, então o número 193 é primo. 
 
DECOMPOSIÇÃO EM FATORES PRIMOS 
 
Quando um número não é primo, pode ser decomposto num produto de fatores primos. 
A fatoração consiste, portanto, em encontrar todos os fatores primos divisores de um número natural. 
 
⇒ Regra: dividimos o número pelo seu menor divisor primo, excetuando-se a unidade, a seguir, dividimos o 
quociente pelo menor divisor comum e assim sucessivamente até encontrarmos o quociente 1. O número dado 
será igual ao produto de todos os divisores encontrados que serão números primos. 
 
Exemplo:    

  193    11           193   13               193   17            

   83    17             63   14                 23  11    
     6                     11                          6          
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Número composto  (ou múltiplos) 
 
São números que possuem outros divisores além da unidade e deles mesmos.  
Exemplos: 
a) 4, pois D (4) = {1, 2, 4} 
b) 6, pois D (6) = {1, 2, 3, 6}, etc... 
 
Obs: Por convenção, o número 1 não é nem primo, nem composto. 
 

 
 

MÁXIMO DIVISOR COMUM (M.D.C.) 
 
Denomina-se máximo divisor comum entre dois ou mais números naturais não nulos, ao maior número natural que 
divide a todos simultaneamente. 
 
Exemplo: O máximo divisor comum entre 6, 18 e 30 é o número 6, pois este divide ao mesmo tempo o 6, o 18 e 
o 30 e, além disso, é o maior dos divisores simultâneos dos números dados. 
 
MÉTODO DA COMPOSIÇÃO EM FATORES PRIMOS 
 
Decompõe-se os números em fatores primo e em seguida escolhe-se os fatores primos comuns com os menores 
expoentes e em seguida efetua-se o produto destes expoentes. 
 
Exemplo:  
1) Encontrar o MDC entre os números 60 e 280 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Escolhemos agora os fatores primos comuns aos dois números que decompomos, com os menores expoentes. 
Os fatores comuns aos dois números são 2 e 5, e estes fatores com seus menores expoentes são:  

22 × 5 = 4 × 5 = 20  
 
Logo o MDC entre 60 e 280 é 20 e se escreve da seguinte forma: 

MDC (60, 280) = 20 
 
2) Determinar o MDC entre 480 e 188 

 

 

Apostilas OBJETIVA - Concursos Públicos - Brasil 





                                                    Apostilas OBJETIVA – Concursos Públicos - Brasil 

1 
 

 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS   

 
De acordo com o Edital - janeiro 2018 
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CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Título III - Capítulo I – Da Administração Pública 

 
TÍTULO III  

Da Organização do Estado 
CAPÍTULO I  

Da Administração Pública 
SEÇÃO I  

Disposições Gerais 
 
Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, 
motivação, interesse público e eficiência. - Redação dada pela Emenda Constitucional nº 21, de 14/2/2006.  
 
Princípio da Legalidade - Este princípio, já apresentado no artigo 5º, inciso II, "ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da Lei", aplica-se a administração pública de forma 
rigorosa e especial para o administrador, pois tudo deve ser realizado de acordo com Lei, sob pena de praticar 
um ato que viole a norma jurídica. Portanto na administração pública só se pode fazer o que a Lei determina 
ou autoriza. 
 
Princípio da Impessoalidade - É um desdobramento do princípio da isonomia (artigo 5º - caput) 
O princípio da impessoalidade visa a garantir a neutralidade da administração, proporcionando aos 
administradores, tratamento que afaste qualquer espécie de discriminação ou favorecimento, pois qualquer 
ato deve ser de interesse público e nos estritos termos da Lei, caso contrário estará sujeito a invalidação por 
desvio de finalidade, por meio da ação popular. 
O concurso para ingresso no serviço público, é um exemplo da aplicação prática deste princípio, pois a 
administração é neutra, não havendo qualquer tipo de discriminação ou favorecimento em benefício de 
alguém. 
 
Princípio da Moralidade ou da Probidade Administrativa - Não se refere a moral comum como a 
concebemos, mas a um conjunto de regras éticas que norteiam a Administração Pública. 
Este princípio exige que haja validade entre os meios empregados e os fins a atingir. 
Por exemplo: O Estado deseja melhorar a segurança pública e os serviços de saúde. 
Para alcançar seus objetivos, eleva os impostos para conseguir verbas com o objetivo de comprar viaturas 
para a polícia e aumentar o número de investigadores e policiais militares, bem como contratar médicos, e 
abrir novos postos de saúde. 
Se a população receber tais benefícios com o aumento de impostos, a administração estará satisfazendo o 
princípio da moralidade. 
 
Princípio da Publicidade - É a divulgação de atos (Leis, Decretos, contratos administrativos, etc.), para o 
conhecimento público em geral e início da produção de seus efeitos. 
A publicidade se faz nos diários oficiais da União, do Estado e do Município conforme a competência ou por 
meio de editais afixados em lugares próprios para a divulgação dos referidos atos, para que a coletividade em 
geral, deles tome conhecimento. 
Estes atos exigem publicidade para adquirirem validade universal, isto é, perante as partes, terceiros e ao 
povo em geral, proporcionando ainda aos administradores o conhecimento dos atos praticados pela 
administração. 
 
Princípio da Razoabilidade - Se caracteriza por determinar à Administração Pública, no exercício de 
faculdades, o dever de atuar em plena conformidade com critérios racionais, sensatos e coerentes, 
fundamentados nas concepções sociais dominantes. Trata-se de observação de condutas como instrumentos 
próprios para obtenção de interesses públicos maiores, desde que obedecendo critérios aceitáveis do ponto 
de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que 
presidam a outorga da competência exercida. 
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Numa mesma linha de raciocínio, o Princípio da Proporcionalidade ou da vedação a excessos vem destacar 
a ideia de que as consequências administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão e 
intensidades proporcionais ao que realmente seja demandado para cumprimento da finalidade de interesse 
público a que estão atreladas. Desta forma, pode-se afirmar que os meios utilizados ao longo do exercício da 
atividade administrativa devem ser logicamente adequados aos fins que se pretendem alcançar, com base em 
padrões aceitos pela sociedade e no que determina o caso concreto. 
 
Princípio da Finalidade - O ato administrativo, para ser lícito e legítimo, deve atender aos fins [públicos] a 
que se destina. Deste modo, o princípio da finalidade corresponde a uma orientação obrigatória da atividade 
administrativa ao interesse público. Na mesma senda vigora o princípio da impessoalidade, que impõe à 
autoridade pública, no exercício da atividade administrativa, a consideração, de modo objetivo, dos vários 
interesses públicos e privados a avaliar. 
O não atendimento do fim público ou se a decisão administrativa for fundamentada em favoritismos pessoais 
do administrador público, ou de determinados grupos, considera-se haver vício de finalidade ou desvio de 
poder. 
Os vícios de finalidade ou do fim dos atos administrativos “escondem a intenção do administrador sob a capa 
da legalidade”. Assim é que “demonstrados, mediante prova irrefutável, permitem o controle jurisdicional da 
medida viciada, por desvio de poder, acarretando a anulação do ato, eivado desse defeito ou vício”. 
José Cretella Júnior, autor que sistematizou entre nós, no ano de 1965, o tema do desvio de poder ou, na 
expressão utilizada pelos franceses, détournement de pouvoir, denota que se trata de aspecto vicioso do ato 
administrativo que, ultrapassando-lhe a epiderme, chega ao próprio cerne da medida, devassando a intenção 
do administrador e eivando de nulidade a providência tomada. Trata-se de distorção da discricionariedade de 
que é detentor o agente público, que se inclina fundado no interesse próprio e não no interesse da 
Administração. 
O desvio de poder, fundamento para anulação do ato administrativo que nele incide, difere dos outros casos, 
porque não se trata aqui de apreciar objetivamente a conformidade ou não-conformidade de um ato com a 
regra de direito, mas de proceder-se a uma dupla investigação de intenções subjetivas: é necessário indagar 
se os móveis que inspiraram o administrador deveriam realmente inspirá-lo. Os outros casos de anulação dos 
atos administrativos fundamentam-se em razões de existência objetiva e que podem justificar a decisão. Aqui, 
o móvel, ao contrário, é o sentimento, o desejo que inspirou o autor do ato, mas na forma o ato é perfeito. 
Dessa forma, o que vicia o ato, inquinando-o de desvio de poder, é o fim privado, isto é, a vontade distorcida 
do agente público que deixa de ser administrador para tornar-se dominus, praticando ato com finalidade 
absolutamente incompatível com o espírito de objetividade e imparcialidade que deve nortear os atos do agente 
público. Esse limite visa impedir que a prática do ato administrativo possa dirigir-se à consecução de um fim 
de interesse privado, ou mesmo de outro fim público estranho à previsão legal.  
 
Princípio da Motivação - A motivação das decisões administrativas, como leciona Tomás-Ramón 
Fernández, é um primeiro critério de deslinde entre a discricionariedade e a arbitrariedade, de maneira que o 
que não é motivado é, só por esse fato, arbitrário. 
Cumpre esclarecer, desde logo, que não se confundem motivo e motivação. Todo ato administrativo tem de 
ter um motivo, uma razão pública na origem. No entanto, existe controvérsia quanto a se necessariamente 
todos os atos administrativos necessitam vir com motivação, entendida esta como a exteriorização do motivo. 
A doutrina pátria é pacífica no entendimento de que a inexistência do motivo alegado como fundamento para 
a prática de qualquer ato administrativo acarreta a sua nulidade. Nesse sentido, colhe-se a lição de Caio Tácito: 
Os atos administrativos são nulos quando o motivo invocado é falso ou inidôneo. Ou o antecedente é 
inexistente, ou a autoridade lhe deu uma apreciação indevida, sob o ponto de vista legal. São as duas formas 
que, na doutrina francesa, se qualificam de inexistência material e inexistência jurídica dos motivos. 
 
Para a aferição da validade dos atos do poder público, isto é, para a verificação de sua conformação com o 
sistema normativo, faz-se indispensável examinar os motivos que levaram à sua produção. Qual se passou 
com a evolução dos requisitos das decisões judiciais nas instâncias penais e civis, onde a existência de 
fundamentação legítima e racional erigiu-se em estereótipo da garantia do devido processo legal, também na 
esfera do Direito Administrativo a existência de motivação é vista hoje como condição de validade dos atos da 
Administração. A declinação dos motivos nas manifestações estatais criadoras, extintivas ou modificadoras de 
direitos, que caracterizam os pronunciamentos de caráter decisório do Poder Público, tornou-se por toda parte 
uma exigência do Estado Democrático de Direito.  
 
Desse modo, para que o Poder Judiciário possa controlar o ato administrativo, há que se ter uma perfeita e 
clara identificação dos reais motivos que levaram o agente à adoção da decisão. O mérito do ato identifica-se 
com a análise da oportunidade e conveniência na tomada da decisão, em que o administrador possui a 



                                                    Apostilas OBJETIVA – Concursos Públicos - Brasil 

4 
 

faculdade discricionária, concedida por lei, para decidir entre as soluções que melhor atendam ao interesse 
público. 
 
Princípio do interesse público - É possível entender interesse público como proteção da coletividade, 
prevalecendo sempre o interesse privado das pessoas, não sendo, portanto, o destinatário do ato da 
administração apenas uma pessoa, e sim, toda a sociedade. 
Ainda, na concepção de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “é o interesse resultante do conjunto dos 
interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerado em sua qualidade de membros da 
Sociedade e pelo simples fato de o serem”. 
Essa noção de interesse público é importante, pois impede que se entenda erroneamente que o interesse 
público é de interesse exclusivo do Estado. 
Não se pode confundir interesse público com interesse individual do Estado ou com interesse do agente 
público. O interesse individual do Estado como pessoa jurídica, é quando o Estado possui interesses que lhe 
são particulares, e que são concebidas em suas meras individualidades. Não se confunde também com 
interesse do agente público, pois o agente não pode se prevalecer de uma conduta que satisfaça seu próprio 
interesse. 
Segundo MARÇAL JUSTEN FILHO, “a supremacia do interesse público significa sua superioridade sobre os 
demais interesses existentes na sociedade. Os interesses privados não podem prevalecer sobre o interesse 
público. A indisponibilidade indica a impossibilidade de sacrifício ou transigência quanto ao interesse público, 
e é em decorrência de sua supremacia”. Ou seja, sempre que houver conflito entre um interesse individual e 
um interesse coletivo deve prevalecer o interesse público. 
 
Princípio da Eficiência - A Emenda Constitucional de nº19/98 denominada de "Reforma Administrativa" 
tornou expresso mais um princípio a ser observado pela administração pública que é o "princípio da eficiência", 
o qual pode ser entendido como o dever de boa administração. 
A introdução do princípio da eficiência na Emenda Constitucional 19/98 (Reforma Administrativa), tem por 
objetivo tornar a administração pública mais eficaz proporcionando agilizar um melhor atendimento ao cidadão, 
com uma escalada cada vez maior, no processo de desburocratização 
 
Artigo 111-A - É vedada a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de inelegibilidade nos 
termos da legislação federal para os cargos de Secretário de Estado, Secretário-Adjunto, Procurador Geral de 
Justiça, Procurador Geral do Estado, Defensor Público Geral, Superintendentes e Diretores de órgãos da 
administração pública indireta, fundacional, de agências reguladoras e autarquias, Delegado Geral de Polícia, 
Reitores das universidades públicas estaduais e ainda para todos os cargos de livre provimento dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado. - Acrescentado pela Emenda Constitucional nº 34, de 21/3/2012 
 
Artigo 112 - As leis e atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do Estado, para 
que produzam os seus efeitos regulares. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida.  
 
Artigo 113 - A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecer recursos 
adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e forma de processamento.  
 
Artigo 114 - A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e 
esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de dez dias úteis, certidão de atos, 
contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou 
retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela 
autoridade judiciária. 
 
Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas 
ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:  
 
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; - Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 21, de 14/2/2006.  

 A reforma administrativa tornou possível a um estrangeiro tornar-se funcionário público, com o objetivo 
de atrair pesquisadores, técnicos especializados e professores, que possam contribuir para com o 
desenvolvimento tecnológico do Brasil. 
Cargos como contínuo, coletores de lixo, datilógrafos, também poderão ser ocupados por estrangeiros, pois o 
texto constitucional não impõe limitações quanto a especificidade dos cargos. 
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A Lei que disciplinará o ingresso de estrangeiros na administração pública, ainda não foi promulgada. 
 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, 
de livre nomeação e exoneração;  

  Este inciso extinguiu as formas de provimento derivado vertical, como a ascensão, o acesso e a 
promoção, mantendo apenas os provimentos derivados horizontais (transferência, readaptação e remoção) 
por reingresso (reversão, aproveitamento, reintegração e recondução). 
Veja que, por ele, qualquer troca de cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público. 
A Emenda à Constituição 19/98 abriu as portas, perigosamente, a realização de concursos públicos 
simplificados, variáveis com a "natureza e a complexidade do cargo ou emprego". 
No caso das paraestatais, o concurso público tem o significado de processo seletivo, na forma dos respectivos 
regulamentos internos, sendo necessário que haja, porém, e necessariamente, competição e igualdade. 
Ainda sobre esse inciso, na parte final, o STF julgou que criação de cargos em comissão em moldes artificiais 
e não condizentes com a praxe configura inaceitável esvaziamento da exigência constitucional do concurso 
público. 
Por este inciso, estão inconstitucionais: 
•  as transposições, sob qualquer fundamento; 
•  as diferenciações com base em idade e sexo, por ferir o art. 7º, XXX. 
 
A não ser que o órgão que esteja realizando o concurso público demonstre que as funções dos cargos excluem 
determinadas faixas de idade. 
Os concursos internos são constitucionais, desde que apenas se prestem a elevação de servidor na carreira, 
por promoção ou acesso, conforme a lei. 
 
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período. A nomeação do candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação;  

 A Administração pode fixar qualquer prazo inicial para o concurso público, até dois anos, contados, da 
abertura do certame, segundo Diógenes Gasparini. 
Se o Edital nada disser sobre o prazo, presume-se que é fixado pelo teto. 
A renovação única deverá ser no máximo pelo prazo inicialmente determinado: 
Se um ano, por outro; 
Se dois meses, por outros dois meses. 
 
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público 
de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para 
assumir cargo ou emprego, na carreira;  

 O Concurso Público é o único meio para alguém ingressar no serviço público. A nova Constituição impõe 
a necessidade do Concurso Público para todos aqueles que desejam ingressar nos quadros públicos de 
pessoal, excetuada a nomeação para cargos declarados em Lei, de provimento em comissão, que pela sua 
natureza, inviabilizariam a realização do certame 
O concurso deve ser público, extensivo a todos aqueles que preencham os requisitos dispostos na Lei e no 
correspondente edital, ao qual se impõe ampla publicidade, sendo vedado, pois, o denominado, concurso 
interno restritos aos que já são servidores públicos. 
Diz-nos, ainda, o texto constitucional que o concurso deve ser de provas ou de provas e títulos. A pontuação 
atribuída aos títulos não deve superar a conferida as provas, a fim de que a aprovação seja decidida pela 
competição das provas e os títulos computados apenas para classificação. 
Nesta modalidade, os candidatos deverão apresentar seus títulos (doutor, mestre, especialista), livros 
publicados, teses defendidas, aprovação em outros Concursos Públicos, etc. 
 
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 
cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento; - Redação dada pela Emenda Constitucional nº 21, de 14/2/2006.  

 A redação da EC-19/98 veio eliminar o aconselhamento contido na redação original da Constituição, 
onde se dizia que os cargos em comissão e as funções de confiança seriam exercidos, "preferencialmente", 
por servidores de carreira, previsão essa que reconhecemos inócua nas edições anteriores a este material. A 
nova redação dada pela Emenda citada, tecnicamente superior à anterior, estabelece que as funções de 
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confiança são exclusivas de servidores de carreira; em outra passagem, separando os tipos que não deveriam 
estar juntos, prevê que os cargos de provimento em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, 
chefia e assessoramento, no que anda bem, já que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, e a partir dele 
outros Tribunais, que não é qualquer cargo que pode ser provido em comissão, mesmo que assim esteja 
previsto em lei, sendo que somente se admite essa forma de provimento para cargos com determinadas 
atribuições, as quais são, em síntese, as contidas na nova redação deste dispositivo. Ainda, é determinado 
que os cargos em comissão serão ocupados por um mínimo de servidores de carreira, percentual esse que 
deverá ser fixado em lei. As vagas restantes são de provimento livre. 
 
VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, obedecido o disposto no 
artigo 8º da Constituição Federal;  

 Mas não ao servidor público militar, segundo o art. 42, § 5º. 
 
VII - o servidor e empregado público gozarão de estabilidade no cargo ou emprego desde o registro de 
sua candidatura para o exercício de cargo de representação sindical ou no caso previsto no inciso XXIII 
deste artigo, até um ano após o término do mandato, se eleito, salvo se cometer falta grave definida em 
lei;  
 
VIII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica; - Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 21, de 14/2/2006.  

 Tem-se aqui norma de eficácia limitada, segundo resultou do julgamento, pelo STF, do mandato de 
injunção nº 20. Segundo o entendimento do STF, somente após o advento dessa lei complementar será lícito 
ao servidor fazer greve, mas o STJ, julgando o MS 2.677, afirmou o contrário, reconhecendo o direito à greve 
sem que se exija a lei complementar referida, cuja ausência será suprida pelos princípios jurídicos e pela 
legislação que disciplinar a matéria. 
Com o advento da Emenda à Constituição 19, esse assunto deixa de ser objeto de lei complementar, passando 
a poder ser cuidado por lei ordinária específica. A sua condição de eficácia, contudo, permanece a mesma. 
Desse choque de orientações jurisprudências prevalece a do Supremo Tribunal Federal, guardião da 
Constituição que é, nos termos do art. 102, caput. 
 
IX - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para os portadores de deficiências, 
garantindo as adaptações necessárias para a sua participação nos concursos públicos e definirá os 
critérios de sua admissão;  

 O inciso VIII trata de outra novidade constitucional, que visa a assegurar o ingresso do deficiente físico 
no funcionalismo público, reservando para estes cargos compatíveis as suas deficiências e aptidões 
profissionais. 
A necessidade de Lei para assegurar ao deficiente acesso ao serviço público, parece a primeira vista 
dispensável. Isto porque, recusar a admissão de deficientes em cargos, funções ou empregos públicos, desde 
que reúnam condições para exercê-los, seria incorrer em discriminação afrontosa a própria Lei Magna (artigo 
5º "caput") dos direitos e garantias fundamentais, já mencionados diversas vezes em nosso estudo. 
 
X - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público;  

 Deverão ser atendidos, nesses casos, os princípios da razoabilidade e da moralidade. O contratado sob 
este fundamento não é beneficiado nem pode reivindicar qualquer direito à permanência no serviço público, 
sendo impositivo, para isso, a submissão ao concurso público de provas ou provas e títulos. 
Há períodos no serviço público que o volume de tarefas a serem realizadas, torna-se desproporcional em 
relação ao número de funcionários públicos. É quando a administração adota como solução temporária, a 
contratação de profissionais objetivando a atender o interesse público; 
Estes funcionários contratados obedecerão ao regime da C.L.T. (Consolidação das Leis Trabalhistas), e 
portanto, sem direito a estabilidade. 
 
XI - a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre 
servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data e por lei específica, observada a 
iniciativa privativa em cada caso; - Redação dada pela Emenda Constitucional nº 21, de 14/2/2006.  

 A remuneração dos servidores públicos, somente poderão ser alteradas ou fixadas mediante Lei 
específica, levando-se em consideração as remunerações respectivas devidas aos Ministros de Estado, 
Secretários Estaduais e Municipais. Sendo ainda assegurada revisão geral sempre na mesma data e sem 
diferenças de índices. 
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XII - em conformidade com o art. 37, XI, da Constituição Federal, a remuneração e o subsídio dos 
ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, 
os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas 
as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal do 
Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito 
do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa 
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do 
Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; - Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 21, de 14/2/2006.  

 Cumpre-se ressaltar que o direito adquirido será preservado, mesmo porque se constitui em cláusula 
pétrea da Constituição Federal, não podendo, portanto, ser alterada por emendas constitucionais. 
Consequentemente, quem tiver vencimentos superiores aos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal 
continuará a recebê-los, pois a Lei não tem efeito retroativo, especialmente no que se refere a esse direito. O 
Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma do artigo 29 da emenda constitucional nº 19/1998 não é 
autoaplicável, declarando que esta regra será amplamente discutida, depois que for editada Lei pelo 
Congresso Nacional, que deverá resultar de projeto de iniciativa conjunta do Presidente da República, do 
Presidente da Câmara dos Deputados, do Presidente do Senado e do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal. 
Vencimentos - Este termo é utilizado na prática como sinônimo de remuneração. 
Provento - Rendimento. 
 
XIII - até que se atinja o limite a que se refere o inciso anterior, é vedada a redução de salários que 
implique a supressão das vantagens de caráter individual, adquiridas em razão de tempo de serviço, 
previstas no artigo 129 desta Constituição. Atingido o referido limite, a redução se aplicará 
independentemente da natureza das vantagens auferidas pelo servidor;  
 
XIV - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores 
aos pagos pelo Poder Executivo;  

 Através desse inciso verificamos que a atual Constituição garante que os funcionários públicos de todos 
os poderes (executivo, Legislativo, Judiciário) que exercerem atividades semelhantes terão vencimentos 
equiparados.  
Esses vencimentos não poderão ser superiores aos pagos pelo poder executivo.  
Exemplo: 
Um faxineiro do poder legislativo, não poderá ganhar mais que o faxineiro do poder executivo 
 
XV - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público, observado o disposto na Constituição Federal; (NR) - 
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 21, de 14/2/2006.  

 A Constituição atual proíbe a vinculação de vencimentos (remuneração) entre categorias de funcionários, 
o que era permitido pela Constituição anterior. Por exemplo: Estabelecia-se que os fiscais ganhariam 50% do 
que recebiam os Secretários de Estado. Então, quando estes últimos recebiam aumento, os primeiros 
automaticamente eram aumentados.         
Atualmente a Constituição proíbe este tipo de vinculação relativa aos vencimentos, bem como a equiparação. 
 
XVI - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem 
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico 
fundamento;  

 Os acréscimos pecuniários ao padrão de vencimentos dos servidores públicos são admitidos pela 
Constituição, que proíbe, porém, seu cômputo ou acumulação para fins de acréscimos ulteriores. É a proibição 
do chamado "repique" que consiste na incidência de adicionais sobre adicionais. 
Vale dizer que só podem ser recebidos singelamente sem acumulações de qualquer natureza, isto é, não se 
somam ao vencimento para constituição da base sobre a qual eles mesmos incidiram. 
 
XVII - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, 
observado o disposto na Constituição Federal; - Redação dada pela Emenda Constitucional nº 21, de 14/2/2006.  
 
XVIII - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade 
de horários:  
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a) de dois cargos de professor;  
b) de um cargo de professor com outro técnico ou científico;  
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; 
- Redação dada pela Emenda Constitucional nº 21, de 14/2/2006.  

Conforme o dispositivo, um professor pode lecionar em duas escolas públicas. Assim, se foi aprovado 
em dois concursos públicos, um da rede municipal de ensino e outro da rede estadual, poderá acumular dois 
cargos, lecionando numa escola municipal e também numa escola estadual. Poderá também lecionar em duas 
escolas municipais ou em duas escolas estaduais ou federais. 
Um técnico ou cientista pode acumular dois cargos públicos remunerados, desde que o outro seja o de 
professor. É o caso, por exemplo, de um pesquisador da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo) que lecione numa Universidade Estadual ou Federal.  
O médico poderá ocupar também dois cargos privativos de médico. Isto significa que ele poderá exercer, por 
exemplo, suas atividades em dois hospitais públicos; um estadual e outro municipal ou federal. O que a 
Constituição não permite é que ele ocupe dois cargos públicos, sendo um deles diferente do cargo de médico, 
como por exemplo, ser médico de um hospital estadual e chefe de serviço de contas a pagar da prefeitura de 
sua cidade. 
OBS: Cargos Privativos - São cargos que só podem ser ocupados por pessoas que tenham diploma e 
habilitação para o exercício de determinada profissão. Portanto, o cargo privativo de médico é aquele que só 
pode ser ocupado por alguém que seja diplomado e habilitado para o exercício da medicina. 
 
XIX - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta 
ou indiretamente, pelo Poder Público; - Redação dada pela Emenda Constitucional nº 21, de 14/2/2006.  

Inciso que alarga a expressivamente a regra da inacumulabilidade, para abranger também a 
administração indireta. 
A nova redação deste dispositivo, imposta pela Emenda à Constituição nº 19/98, veio alargar ainda mais o 
âmbito da inacumulabilidade, para incluir nas regras também cargos nas subsidiárias de entidades da 
administração indireta e as sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público. 
 
XX - a administração fazendária e seus agentes fiscais de rendas, aos quais compete exercer, 
privativamente, a fiscalização de tributos estaduais, terão, dentro de suas áreas de competência e 
jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;  

 Inciso que assegura privilégio interno, administrativo, aos servidores da Fazenda e aos demais que 
exerçam atividades a ela ligadas. 
 
XX-A - a administração tributária, atividade essencial ao funcionamento do Estado, exercida por 
servidores de carreiras específicas, terá recursos prioritários para a realização de suas atividades e 
atuarão de forma integrada com as administrações tributárias da União, de outros Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na 
forma da lei ou convênio; - Redação dada pela Emenda Constitucional nº 21, de 14/2/2006.  
 
XXI- a criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização ou extinção das sociedades de 
economia mista, autarquias, fundações e empresas públicas depende de prévia aprovação da 
Assembleia Legislativa;  
 
XXII - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades 
mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;  

 A primeira conclusão que se impõe é a de que, para criar subsidiárias das entidades mencionadas no 
inciso anterior, não se poderá usar lei. Se isso fosse possível, a redação seria tão clara quanto é a do inciso 
anterior, onde se fala de "lei". Mas não. Aqui, o que se exige, é uma autorização legislativa, que, por ser 
autorização, pressupõe um pedido, e que será uma manifestação do Legislativo diferente de lei, assumindo a 
forma de decreto legislativo. 
 
XXIII - fica instituída a obrigatoriedade de um Diretor Representante e de um Conselho de 
Representantes, eleitos pelos servidores e empregados públicos, nas autarquias, sociedades de 
economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, cabendo à lei definir os limites 
de sua competência e atuação;  
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XXIV - é obrigatória a declaração pública de bens, antes da posse e depois do desligamento, de todo o 
dirigente de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação instituída ou mantida 
pelo Poder Público;  
 
XXV - os órgãos da administração direta e indireta ficam obrigados a constituir Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes - CIPA - e, quando assim o exigirem suas atividades, Comissão de Controle 
Ambiental, visando à proteção da vida, do meio ambiente e das condições de trabalho dos seus 
servidores, na forma da lei;  
 
XXVI - ao servidor público que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente 
de trabalho ou doença do trabalho será garantida a transferência para locais ou atividades compatíveis 
com sua situação;  
 
XXVII - é vedada a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso público na administração 
direta, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundações instituídas ou mantidas 
pelo Poder Público, respeitando-se apenas o limite constitucional para aposentadoria compulsória;  
 
XXVIII - os recursos provenientes dos descontos compulsórios dos servidores públicos, bem como a 
contrapartida do Estado, destinados à formação de fundo próprio de previdência, deverão ser postos, 
mensalmente, à disposição da entidade estadual responsável pela prestação do benefício, na forma 
que a lei dispuser;  
 
XXIX - a administração pública direta e indireta, as universidades públicas e as entidades de pesquisa 
técnica e científica oficiais ou subvencionadas pelo Estado prestarão ao Ministério Público o apoio 
especializado ao desempenho das funções da Curadoria de Proteção de Acidentes do Trabalho, da 
Curadoria de Defesa do Meio Ambiente e de outros interesses coletivos e difusos.  
 
§1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública direta, 
indireta, fundações e órgãos controlados pelo Poder Público deverá ter caráter educacional, 
informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos e imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.  

 Expressão da impessoalidade administrativa. Qualquer sinal indicativo, frase, palavra ou o que quer que 
seja, que leve à identificação da pessoa que exerça atividade pública é inconstitucional. Note que nada se fala 
quanto à possibilidade de identificação de entidade, como partido político, por exemplo, que, por isso, poderá 
ser feita, a princípio. 
 
§2º - É vedada ao Poder Público, direta ou indiretamente, a publicidade de qualquer natureza fora do 
território do Estado, para fins de propaganda governamental, exceto às empresas que enfrentam 
concorrência de mercado e divulgação destinada a promover o turismo estadual. - Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 29 de 21/10/2009.  
 
§3º - A inobservância do disposto nos incisos II, III e IV deste artigo implicará a nulidade do ato e a 
punição da autoridade responsável, nos termos da lei.  

 O que se pune aqui é a inobservância dos princípios referentes ao concurso público. A nulidade do ato 
não está condicionada a um determinado tempo, pelo que poderá ser reconhecida e declarada a qualquer 
momento. 
 
§4º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.  

 Os serviços públicos são prestados tanto pelas pessoas jurídicas de direito público (União, Estado, 
Município), como pelas pessoas jurídicas de direito privado (indústrias, estabelecimentos comerciais, enfim, 
particulares em geral). 
Se na execução desses serviços, for constatado algum prejuízo a qualquer pessoa, esta deverá ser indenizada 
Essa indenização será paga pelo prestador de serviço seja ele administração pública ou o particular. Caso 
esse último não possuir condições financeiras para ressarcir o prejuízo pelo qual é responsável, a 
administração pública arcará com a indenização. 
Entretanto, é importante ressaltar que o causador do dano, seja ele um funcionário público ou funcionário de 
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uma empresa particular, poderão ser obrigados a pagar o prejuízo que causaram caso fique provado dolo ou 
culpa. 
Nestas circunstâncias o dispositivo assegura o direito de regresso do valor correspondente ao dano que foi 
causa de indenização contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa, pois os valores pagos pela 
administração pública ou particulares a título de indenização, deverão ser cobrados do funcionário público ou 
particular para reembolsar o valor da indenização que foi paga 
A única hipótese para que a administração não indenize ou indenize com valor menor que o prejuízo, somente 
ocorrerá caso ela provar a culpa ou dolo da empresa particular. 
 
§5º - As entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo 
Poder Público, o Ministério Público bem como os Poderes, Legislativo e Judiciário, publicarão, até o 
dia trinta de abril de cada ano, seu quadro de cargos e funções, preenchidos e vagos, referentes ao 
exercício anterior.  
 
§6º - É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes dos arts. 40, 42 e 
142 da Constituição Federal e dos arts. 126 e 138 desta Constituição com a remuneração de cargo, 
emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os 
cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. - Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 21, de 14/2/2006.  

 Antes desse parágrafo ser acrescentado pela Emenda Constitucional nº 20 /98 (Reforma da Previdência), 
era ato comum, que funcionários se aposentassem com tempo especial de aposentadoria. 
   Caso conquistassem um novo cargo público através de concurso, além de gozar dos benefícios da 
aposentadoria passavam a receber também os vencimentos do novo cargo. Portanto, recebiam duas 
remunerações distintas; uma, referente a aposentadoria e a outra do novo cargo ocupado. 
 Atualmente, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, foi proibida a acumulação de proventos de 
aposentadoria e de vencimentos, ressalvados apenas os cargos acumuláveis na forma da Constituição 
Federal atual, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em Lei de livre nomeação e exoneração.  
 
Neste parágrafo três fatos podem ser evidenciados:  
 
A Emenda Constitucional 20 / 98 assegurou expressamente, o direito adquirido aos membros do poder e aos 
inativos, servidores e militares.  
O artigo 11 da Emenda 20 / 98 dispõe que "a vedação prevista no art. 37 § 10, da Constituição Federal, não 
se aplica aos membros do poder e aos inativos, servidores e militares, que até a publicação desta Emenda 
tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público em provas ou de provas de títulos, e 
pelas demais formas previstas na Constituição, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma 
aposentadoria pelo regime de previdência ao que se refere o art. 40 da Constituição, aplicando-se-lhes, em 
qualquer hipótese, o limite de que trata o parágrafo 11 desse mesmo artigo. 
 
Ora, o Inciso 11 do art. 37 refere-se ao teto salarial previsto pela Constituição Federal e que corresponde ao 
do Ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto é evidente que a soma dos proventos da aposentadoria 
mais os vencimentos oriundos do novo cargo, jamais poderão superar ao salário do Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. 
 
Por outro lado, o servidor aposentado e que foi nomeado após ser aprovado em um novo Concurso Público, 
não poderá se aposentar no novo cargo, pois de acordo com o regime de previdência do servidor público (art. 
40 / CF ficou proibida o recebimento de mais de uma aposentadoria).  
 
§7º - Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XII do caput 
deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. - Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 21, de 14/2/2006.  
 
§8º - Para os fins do disposto no inciso XII deste artigo e no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, 
poderá ser fixado no âmbito do Estado, mediante emenda à presente Constituição, como limite único, 
o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e 
cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se 
aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais. - Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 21, de 14/2/2006.  
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Artigo 116 - Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória, pagos com atraso, deverão ser 
corrigidos monetariamente, de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie. 
 

Coletânea de Exercícios Pertinentes 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
01) As entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo 
Poder Público, o Ministério Público bem como os Poderes, Legislativo e Judiciário, publicarão, até o 
dia ____________de cada ano, seu quadro de cargos e funções, preenchidos e vagos, referentes ao 
exercício anterior.  
A) trinta de abril 
B) vinte de maio 
C) trinta de maio 
D) trinta de junho 
 
02) Quanto à acumulação dos Cargos Públicos, é correto afirmar: 
A) dois cargos de professor, sendo um público e outro particular. 
B) dois cargos de médicos. 
C) um cargo de técnico com outro científico, havendo compatibilidade de cargos. 
D) um cargo de técnico e outro de professor, havendo compatibilidade de horários. 
E) um cargo de médico com um de professor, havendo compatibilidade de horários. 
 
03) Uma autarquia só poderá ser criada através de; 
A) lei delegada 
B) lei complementar 
C) prévia aprovação da assembleia legislativa 
D) lei ordinária 
E) deliberação do congresso nacional 
 
04) No Capítulo referente à Administração Pública, preceitua a Constituição Estadual que: 
A) o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar. 
B) os cargos em comissão, exercidos exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e as funções 
de confiança, a serem preenchidas por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 
C) a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores 
públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data e por lei específica, observada a iniciativa privativa 
em cada caso. 
D) somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública e de 
sociedade de economia mista, cabendo à lei complementar definir as áreas de suas atuações. 
E) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros, natos ou naturalizados, 
que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 
 
05)  Os princípios previstos no "caput" do art. 111 da Constituição Estadual: 
A) serão obedecidos apenas pela administração pública direta e indireta do Poder Executivo da União, dos 
Estados e dos Municípios. 
B) não serão obedecidos pela administração pública direta dos Estados e Municípios. 
C) serão obedecidos apenas pela administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União. 
D) não serão obedecidos pela administração pública indireta dos Estados e Municípios. 
E) serão obedecidos pela administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado. 
 
06)  Com relação aos princípios que regem a Administração Pública, assinale a alternativa cuja 
afirmação não pode ser considerada correta:  
A) O princípio da legalidade significa que a Administração só pode agir conforme lhe obrigue ou lhe permita a 
lei.  
B) O princípio da impessoalidade significa que a Administração, não sendo uma pessoa comum, deve agir 
objetivamente, para obter os seus interesses.  
C) O princípio da moralidade significa que a Administração Pública deve agir de forma clara, sincera e ética.  
D) O princípio da publicidade significa que a Administração tem o dever de agir de forma plenamente 
transparente, sendo-lhe vedado, em regra, impedir que os cidadãos tenham conhecimento de seus atos.  
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E) O princípio da eficiência significa que a Administração deve procurar sempre melhores resultados com mais 
economia de material e de esforço.  
 
07)  É vedada a acumulação de cargos públicos de:  
A ) um cargo técnico de empresa pública com um de professor.  
B) um cargo científico não remunerado de fundação com um cargo técnico.  
C) dois cargos privativos de médico.  
D) um cargo técnico de empresa controlada indiretamente pelo poder público com um cargo científico de 
empresa subsidiária de sociedade de economia mista.  
E) um cargo técnico com dois empregos de professor em instituições privadas.  
 
08)  Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta:  
I - A criação de subsidiárias de empresas públicas e sociedades de economia mista depende, em cada caso, 
de autorização do Governador do Estado.  
II - Os servidores públicos têm direito ao fundo de garantia por tempo de serviço.  
III - Os subsídios hoje pagos aos Ministros do Supremo Tribunal Federal são o teto remuneratório apenas da 
Administração direta.  
A) Todos os itens estão corretos.  
B) Todos os itens estão incorretos.  
C) Apenas os itens I e II estão corretos.  
D) Apenas o item II está correto.  
E) Apenas o item III está correto  
 
09)  São princípios que regem a Administração Pública, exceto:  
A) Disponibilidade do serviço público.  
B) Moralidade.  
C) Eficiência.  
D) Impessoalidade.  
E) Publicidade.  
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Raciocínio Lógico 
 
Introdução 
 
Muitas pessoas gostam de falar ou julgar que possuem e sabem usar o raciocínio lógico, porém, quando 
questionadas direta ou indiretamente, perdem, esta linha de raciocínio, pois este depende de inúmeros fatores 
para completá-lo, tais como:  
 calma,  
 conhecimento,  
 vivência,  
 versatilidade,  
 experiência,  
 criatividade,  
 ponderação,  
 responsabilidade, entre outros. 

 
 Ao nosso ver, para se usar a lógica é necessário ter domínio sobre o pensamento, bem como, saber pensar, ou 
seja, possuir a "Arte de Pensar". Alguns dizem que é a sequência coerente, regular e necessária de 
acontecimentos, de coisas ou fatos, ou até mesmo, que é a maneira de raciocínio particular que cabe a um 
indivíduo ou a um grupo. Existem outras definições que expressam o verdadeiro raciocínio lógico aos profissionais 
de processamento de dados, tais como: um esquema sistemático que define as interações de sinais no 
equipamento automático do processamento de dados, ou o computador científico com o critério e princípios formais 
de raciocínio e pensamento. 
 
 Para concluir todas estas definições, podemos dizer que lógica é a ciência que estuda as leis e critérios de validade 
que regem o pensamento e a demonstração, ou seja, ciência dos princípios formais do raciocínio. 
 
 Usar a lógica é um fator a ser considerado por todos, principalmente pelos profissionais de informática 
(programadores, analistas de sistemas e suporte), têm como responsabilidade dentro das organizações, solucionar 
problemas e atingir os objetivos apresentados por seus usuários com eficiência e eficácia, utilizando recursos 
computacionais e/ou automatizados. Saber lidar com problemas de ordem administrativa, de controle, de 
planejamento e de raciocínio. Porém, devemos lembrá-los que não ensinamos ninguém a pensar, pois todas as 
pessoas, normais possuem este "Dom", onde o nosso interesse é mostrar como desenvolver e aperfeiçoar melhor 
esta técnica, lembrando que para isto, você deverá ser persistente e praticá-la constantemente, chegando à 
exaustão sempre que julgar necessário. 
 
Sucesso e bons estudos. 
 

Lógica 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; 

deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para 
estabelecer a estrutura daquelas relações. 

 
Lógica Sentencial (proposicional) 
 
Proposições 
Chamaremos de proposição ou sentença, a todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento 
de sentido completo. 
Sendo assim, vejamos os exemplos: 
a) O Instituto do Coração fica em São Paulo. 
b) O Brasil é um País da América do Sul. 
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c) A Polícia Federal pertence ao poder judiciário. 
 
Evidente que você já percebeu que as proposições podem assumir os valores falsos ou verdadeiros, pois elas 
expressam a descrição de uma realidade, e também observamos que uma proposição representa uma informação 
enunciada por uma oração, e, portanto, pode ser expressa por distintas orações, tais como: “Pedro é maior que 
Carlos”, ou podemos expressar também por “Carlos é menor que Pedro”. 
 
Temos vários tipos de sentenças:  
•  Declarativas  
•  Interrogativas  
•  Exclamativas  
•  Imperativas  
 
Leis do Pensamento  
 
Vejamos algumas leis do pensamento para que possamos desenvolver corretamente o nosso pensar.  
 
• Princípio da Identidade. Se qualquer proposição é verdadeira, então, ela é verdadeira.  
• Princípio de Não-Contradição. Uma proposição não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa.  
• Princípio do Terceiro Excluído. Uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, não havendo outra 
alternativa.  
• Sentenças Abertas.  Quando substituímos numa proposição alguns componentes por variáveis, teremos uma 
sentença aberta.  
 
Valores Lógicos das Proposições  
 
Valor lógico é a classificação da proposição em verdadeiro (V) ou falso (F), pelos princípios da não-contradição e 
do terceiro excluído. Sendo assim, a classificação é única, ou seja, a proposição só pode ser verdadeira ou falsa.  
 
Exemplos de valores lógicos:  

• O número 2 é primo. (Verdadeiro)  
• Marte é o planeta vermelho. (Verdadeiro)  
• No Brasil, fala-se espanhol. (Falso)  
• Toda ave voa. (Falso)  
• O número 3 é par. (Falso)  
• O número 7 é primo. (Verdadeiro)  
• O número 7 é ímpar. (Verdadeiro)  

 
Somente às sentenças declarativas pode-se atribuir valores de verdadeiro ou falso, o que ocorre quando a 
sentença é, respectivamente, confirmada ou negada. De fato, não se pode atribuir um valor de verdadeiro ou falso 
às demais formas de sentenças como as interrogativas, as exclamativas e outras, embora elas também expressem 
juízos. 
 
São exemplos de proposições as seguintes sentenças declarativas: 
O número 6 é par. 
O número 15 não é primo. 
Todos os homens são mortais. 
Nenhum porco espinho sabe ler. 
Alguns canários não sabem cantar. 
Se você estudar bastante, então aprenderá tudo. 
Eu falo inglês e francês. 
Marlene quer um sapatinho novo ou uma boneca. 
 
Não são proposições: 
Qual é o seu nome? 
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Preste atenção ao sinal. 
Caramba! 
 
Proposição Simples 
 
Uma proposição é dita proposição simples ou proposição atômica quando não contém qualquer outra proposição 
como sua componente. Isso significa que não é possível encontrar como parte de uma proposição simples alguma 
outra proposição diferente dela. Não se pode subdividi-la em partes menores tais que alguma delas seja uma nova 
proposição. 
 
Exemplo: 
A sentença “Carla é irmã de Marcelo” é uma proposição simples, pois não é possível identificar como parte dela 
qualquer outra proposição diferente. Se tentarmos separá-la em duas ou mais partes menores nenhuma delas 
será uma proposição nova. 
 
Proposição Composta 
 
Uma proposição que contenha qualquer outra como sua parte componente é dita proposição composta ou 
proposição molecular. Isso quer dizer que uma proposição é composta quando se pode extrair como parte dela, 
uma nova proposição. 
 
Sentenças Abertas  
 
Sentenças matemáticas abertas ou simplesmente sentenças abertas são expressões que não podemos identificar 
como verdadeiras ou falsas.  
Por exemplo: x + 2 = 9  
 
Essa expressão pode ser verdadeira ou falsa, dependendo do valor da letra x.  
Se x for igual a 7, a sentença é verdadeira, pois 7+2=9  
Se x for igual a 3, a sentença é falsa, pois 3 + 2 não é igual a 9 (3 + 2 ≠ 9)  
 
Em sentenças abertas sempre temos algum valor desconhecido, que é representado por uma letra do alfabeto. 
Pode-se colocar qualquer letra, mas as mais usadas pelos matemáticos são: x, y e z.  
 
Veja outros exemplos de sentenças abertas:  
x + 3 ≠ 6  
2y -1 < - 7  
 
Pode-se, também, ter uma sentença aberta como proposição, porém nesse caso não é possível atribuir um valor 
lógico.  
x é um y brasileiro. 
 
Nessa proposição b, o valor lógico só pode ser encontrado se soubermos quem é x e y (variáveis livres). No caso 
de x igual a Roberto Carlos e y igual a cantor, a proposição será verdadeira.  
Já no caso de x igual a Frank Sinatra e y igual a cantor, a proposição será falsa.  
 
Portanto, é muito comum na resolução de problemas matemáticos, trocar-se alguns nomes por variáveis.  
 
Estude os valores lógicos da sentença aberta:   "Se 10x - 3 = 27 então x2 + 10x = 39"  
 
Resolução:  
Equação do primeiro grau: As equações do primeiro grau possuem uma única solução: 
10x - 3 = 27  
10x = 27 + 3  
10x = 30  
x =   30  
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        10  
x = 3  
 
Conectivos Lógicos 
 
Chama-se conectivo a algumas palavras ou frases que em lógica são usadas para formarem proposições 
compostas.  
Veja alguns conectivos:  
•  A negação não cujo símbolo é ~.  
•  A disjunção ou cujo símbolo é v.  
•  A conjunção e cujo símbolo é ^  
•  O condicional se,....., então, cujo símbolo é -- >.  
•  O bicondicional se, e somente se, cujo símbolo é < - >.  
 
Exemplo: 
A sentença “Se x não é maior que y, então x é igual a y ou x é menor que y” é uma proposição composta na 
qual se pode observar alguns conectivos lógicos (“não”, “se ... então” e “ou”) que estão agindo sobre as 
proposições simples “x é maior que y”, “x é igual a y” e “x é menor que y”. 
 
Uma propriedade fundamental das proposições compostas que usam conectivos lógicos é que o seu valor lógico 
(verdadeiro ou falso) fica completamente determinado pelo valor lógico de cada proposição componente e pela 
forma como estas sejam ligadas pelos conectivos lógicos utilizados. 
 
As proposições compostas podem receber denominações especiais, conforme o conectivo lógico usado para ligar 
as proposições componentes. 
 
Conjunção: A e B 
 
Denominamos conjunção a proposição composta formada por duas proposições quaisquer que estejam ligadas 
pelo conectivo “e”. 
A conjunção A e B pode ser representada simbolicamente como:  A Ʌ B 
 
Exemplo: 
Dadas as proposições simples: 
A: Alberto fala espanhol. 
B: Alberto é universitário. 
 
Se as proposições A e B forem representadas como conjuntos através de um diagrama, a conjunção ”A Ʌ B” 
corresponderá à interseção do conjunto A com o conjunto B. A ∩ B. 

 
Uma conjunção é verdadeira somente quando as duas proposições que a compõem forem verdadeiras, ou seja, a 
conjunção  
”A ^ B” é verdadeira somente quando A é verdadeira e B é verdadeira também. Por isso dizemos que a conjunção 
exige a simultaneidade de condições. 
 
Na tabela-verdade, apresentada a seguir, podemos observar os resultados da conjunção “A e B” para cada um 
dos valores que A e B podem assumir. 
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Disjunção: A ou B 
 
Denominamos disjunção a proposição composta formada por duas proposições quaisquer que estejam ligadas 
pelo conectivo “ou”. 
A disjunção A ou B pode ser representada simbolicamente como:  A v B 
 
Exemplo: 
Dadas as proposições simples: 
A: Alberto fala espanhol. 
B: Alberto é universitário. 
 
A disjunção “A ou B” pode ser escrita como: 
A v B: Alberto fala espanhol ou é universitário. 
 
Se as proposições A e B forem representadas como conjuntos através de um diagrama, a disjunção “A v B” 
corresponderá à união do conjunto A com o conjunto B. 
 

 
 
Uma disjunção é falsa somente quando as duas proposições que a compõem forem falsas. Ou seja, a disjunção 
“A ou B” é falsa somente quando A é falsa e B é falsa também. Mas se A for verdadeira ou se B for verdadeira 
ou mesmo se ambas, A e B, forem verdadeiras, então a disjunção será verdadeira. Por isso dizemos que, ao 
contrário da conjunção, a disjunção não necessita da simultaneidade de condições para ser verdadeira, bastando 
que pelo menos uma de suas proposições componentes seja verdadeira. 
 
Na tabela-verdade, apresentada a seguir, podemos observar os resultados da disjunção “A ou B” para cada um 
dos valores que A e B podem assumir. 
 

 
 
Condicional: Se A então B 
 
Denominamos condicional a proposição composta formada por duas proposições quaisquer que estejam ligadas 
pelo conectivo “Se ... então” ou por uma de suas formas equivalentes. 
A proposição condicional “Se A, então B” pode ser representada simbolicamente como:  
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Exemplo: 
Dadas as proposições simples: 
A: José é alagoano. 
B: José é brasileiro. 
 
A condicional “Se A, então B” pode ser escrita como: 
A → B: Se José é alagoano, então José é brasileiro. 
 
Na proposição condicional “Se A, então B” a proposição A, que é anunciada pelo uso da conjunção “se”, é 
denominada condição ou antecedente enquanto a proposição B, apontada pelo advérbio “então” é denominada 
conclusão ou consequente. 
As seguintes expressões podem ser empregadas como equivalentes de “Se A, então B”: 

Se A, B. 
B, se A. 

Todo A é B. 
A implica B. 

A somente se B. 
A é suficiente para B. 
B é necessário para A. 

 
Se as proposições A e B forem representadas como conjuntos, por meio de um diagrama, a proposição condicional 
"Se A então B" corresponderá à inclusão do conjunto A no conjunto B (A está contido em B): 
 

 
 
Uma condicional “Se A então B” é falsa somente quando a condição A é verdadeira e a conclusão B é falsa, sendo 
verdadeira em todos os outros casos. Isto significa que numa proposição condicional, a única situação que não 
pode ocorrer é uma condição verdadeira implicar uma conclusão falsa. 
 
Na tabela-verdade apresentada a seguir podemos observar os resultados da proposição condicional “Se A então 
B” para cada um dos valores que A e B podem assumir. 

 
 
Bicondicional: A se e somente se B 
 
Denominamos bicondicional a proposição composta formada por duas proposições quaisquer que estejam ligadas 
pelo conectivo “se e somente se”. 
A proposição bicondicional “A se e somente se B” pode ser representada simbolicamente como:  
 
Exemplo: 
Dadas as proposições simples: 
A: Adalberto é meu tio. 
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B: Adalberto é irmão de um de meus pais. 
 
A proposição bicondicional “A se e somente se B” pode ser escrita como: 
A ↔B: Adalberto é meu tio se e somente se Adalberto é irmão de um de meus pais. 
Como o próprio nome e símbolo sugerem, uma proposição bicondicional “A se e somente se B” equivale à 
proposição composta “se A então B”. 
 
Podem-se empregar também como equivalentes de “A se e somente se B” as seguintes expressões: 
A se e só se B. 
Todo A é B e todo B é A. 
Todo A é B e reciprocamente. 
Se A então B e reciprocamente. 
A somente se B e B somente se A. 
A é necessário e suficiente para B. 
A é suficiente para B e B é suficiente para A. 
B é necessário para A e A é necessário para B. 
 
Se as proposições A e B forem representadas como conjuntos através de um diagrama, a proposição bicondicional 
“A se e somente se B” corresponderá à igualdade dos conjuntos A e B. 

 
 
A proposição bicondicional “A se e somente se B” é verdadeira somente quando A e B têm o mesmo valor lógico 
(ambas são verdadeiras ou ambas são falsas), sendo falsa quando A e B têm valores lógicos contrários. 
 
Na tabela-verdade, apresentada a seguir, podemos observar os resultados da proposição bicondicional “A se e 
somente se B” para cada um dos valores que A e B podem assumir. 

 
 
 
Negação: Não A 
 
Dada uma proposição qualquer A denominamos negação de A à proposição composta que se obtém a partir da 
proposição A acrescida do conectivo lógico “não” ou de outro equivalente. 
 
A negação “não A” pode ser representada simbolicamente como:  ~A 
 
Podem-se empregar, também, como equivalentes de “não A” as seguintes expressões: 
Não é verdade que A. 
É falso que A. 
 
Se a proposição A for representada como conjunto através de um diagrama, a negação “não A” corresponderá ao 
conjunto complementar de A. 
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Uma proposição A e sua negação “não A” terão sempre valores lógicos opostos. 
Na tabela-verdade, apresentada a seguir, podemos observar os resultados da negação “não A” para cada um dos 
valores que A pode assumir. 

 
 
A Tabela-Verdade  
 
Da mesma forma que as proposições simples podem ser verdadeiras ou falsas, as proposições compostas podem 
também ser verdadeiras ou falsas. O valor-verdade de uma expressão que representa uma proposição composta 
depende dos valores-verdade das subexpressões que a compõem e também a forma pela qual elas foram 
compostas.  
 
As tabelas-verdade explicitam a relação entre os valores-verdade de uma expressão composta em termos dos 
valores-verdade das subexpressões e variáveis que a compõem.  
 
Na tabela abaixo, encontra-se todos os valores lógicos possíveis de uma proposição composta correspondente 
das proposições simples abaixo:  
 p:  Claudio é estudioso.  
 q:  Ele passará no concurso.  
 

 
 
Teorema do Número de Linha da Tabela-Verdade  
 
A tabela-verdade lista todas as possíveis combinações de valores-verdade V e F para as variáveis envolvidas na 
expressão cujo valor lógico deseja-se deduzir. A tabela-verdade de uma proposição composta com n proposições 
simples componentes contém linhas. Ou seja, cada proposição simples tem dois valores V ou F, que se excluem. 
Para n proposição simples (atômicas) distintas, há tantas possibilidades quantos são os arranjos com repetição de 

(V e F) elementos n a n. Segue-se que o número de linhas da tabela-verdade é . Assim para duas proposições 
são 4 linhas; para três proposições são 8; etc.  
 
Então, para se construir uma tabela-verdade procede-se da seguinte maneira: 
1) Determina-se o número de linhas da tabela-verdade que se quer construir;  
 
2} Observa-se a procedência entre os conectivos, isto é, determina-se a forma das proposições que ocorrem no 
problema. 
 
3) Aplicam-se as definições das proposições lógicas que o problema exigir. 
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Operações sobre as Proposições e sua Tabela-Verdade  
 
Uma série de operações é realizada quando se analisam as proposições e seus respectivos conectivos.  
 
a) Negação ( ~ )  
 
A negação de uma proposição p, indicada por ~p (Iê--se: "não p) é, por definição, a proposição que é verdadeira 
ou falsa conforme p é falsa ou verdadeira, de maneira que se p é verdade então ~p é falso, e vice-versa. Os 
possíveis valores lógicos para a negação são dados pela tabela-verdade abaixo:  
 

 
 
 p:   Antonio é estudioso.  
~p: Antonio não é estudioso.  
 
b) Conjunção (  ^ )  
A conjunção de duas proposições p e q, indicada por p /\ q (lê-se: "p e q") é, por definição, a proposição que é 
verdadeira só quando o forem as proposições componentes. A tabela-verdade para a conjunção de duas 
proposições é dada a seguir:  
 

 
 
c) Disjunção ( v )  
A disjunção de duas proposições p e q, indicada por p v q (lê-se: "p ou q"), é, por definição, a proposição que é 
verdadeira sempre que pelo menos uma das proposições componentes o for. 
A tabela-verdade para a disjunção de duas proposições é dada a seguir:  
 

 
 
 p v q:     Antonio é estudioso ou ele passará no concurso.  
 
 
 
d) Disjunção exclusiva ( v ) 
 
A disjunção de duas proposições p e q, indicada por p v q (lê-se: "ou p ou q", mas não ambos), é, por definição, 
a proposição que é verdadeira sempre que a outra for falsa.  
A tabela verdade para a disjunção exclusiva de duas proposições é dada a seguir. 
 

 
 
p v q ;  ou Antonio é estudioso ou ele passará no concurso (mas não ambos).  
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e) Condicional ( → )  
 
A proposição condicional, indicada por p  → q (lê-se: "Se p então q") é, por definição, a proposição que é falsa 
quando p é verdadeira e q falsa, mas ela é verdadeira nos demais casos. A tabela-verdade para a proposição 
condicional é dada a seguir:  
 

 
 
p  → q:  Se Antonio é estudioso, então ele passará no concurso. 
 
f) Bicondicional (p ↔q )  
 
A proposição bicondicional, indicada por p ↔q  (lê-se: "p se e somente se q") é, por definição, a proposição que 
é verdadeira somente quando p e q têm o mesmo valor lógico. A tabela-verdade para a proposição bicondicional 
é dada a seguir:  
 

 
p ↔q:  Antonio é estudioso se e somente se ele passar no concurso. 
Ou seja, p é condição necessária e suficiente para q. 
 
Tautologia 
 
A palavra Tautologia é formada por 2 radicais gregos: taut (o) – o que significa “o mesmo” e -logia que significa “o 
que diz a mesma coisa já dita”.  Para a lógica, a Tautologia é uma proposição analítica que permanece sempre 
verdadeira, uma vez que o atributo é uma repetição do sujeito, ou seja, o uso de palavras diferentes para expressar 
uma mesma ideia; redundância, pleonasmo. 
 
Exemplo:  O sal é salgado 
 
Uma proposição composta formada pelas proposições A, B, C, ... é uma tautologia se ela for sempre verdadeira, 
independentemente dos valores lógicos das proposições A, B, C, ... que a compõem. 
 
 
Exemplo: 
A proposição “Se (A e B) então (A ou B)” é uma tautologia, pois é sempre verdadeira, independentemente dos 
valores lógicos de A e de B, como se pode observar na tabela-verdade abaixo: 
 

 
 
Contradição 
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A contradição é uma relação de incompatibilidade entre duas proposições que não podem ser simultaneamente 
verdadeiras nem simultaneamente falsas, por apresentarem o mesmo sujeito e o mesmo predicado, mas diferirem 
ao mesmo tempo em quantidade e qualidade. 
 
Exemplo: Todos os homens são mortais e alguns homens não são mortais. 
 
Há uma relação de incompatibilidade entre dois termos em que a afirmação de um implica a negação do outro e 
reciprocamente. 
 
Uma proposição composta P (p, q, r, ...) é uma contradição se P (p, q, r, ... ) tem valor lógico F quaisquer que os 
valores lógicos das proposições componentes p, q, r, ..., , ou seja, uma contradição conterá apenas F na última 
coluna da sua tabela-verdade.  
 
Exemplo: A proposição "p e não p", isto é, p ^ (~p) é uma contradição. De fato, a tabela-verdade de p ^ (~p) é:  
 

 
 
O exemplo acima mostra que uma proposição qualquer e sua negação nunca poderão ser simultaneamente 
verdadeiros ou simultaneamente falsos. 
 
Como uma tautologia é sempre verdadeira e uma contradição sempre falsa, tem-se que: 
a negação de uma tautologia é sempre uma contradição 
                                            enquanto 
a negação de uma contradição é sempre uma tautologia 
 
Contingência 
 
Chama-se Contingência toda a proposição composta em cuja última coluna de sua tabela-verdade figuram as 
letras V e F cada uma pelo menos vez. Em outros termos, contingência é toda proposição composta que não é 
tautologia nem contradição. 
As Contingências são também denominadas proposições indeterminadas.  
 
A proposição "se p  então ~p", isto é,  p  → ( ~p) é  uma contingência. De fato, a tabela-verdade de p  → ( ~p)  é:  
 

 
 
Resumidamente temos: 
• Tautologia contendo apenas V na última coluna da sua tabela-verdade; 
• Contradição contendo apenas F na última coluna da sua tabela-verdade; 
• Contingência contendo apenas V e F na última coluna da sua tabela-verdade. 

 
Proposições Logicamente Equivalentes 
 
Dizemos que duas proposições são logicamente equivalentes ou simplesmente equivalentes quando são 
compostas pelas mesmas proposições simples e suas tabelas-verdade são idênticas. Uma consequência prática 
da equivalência lógica é que ao trocar uma dada proposição por qualquer outra que lhe seja equivalente, estamos 
apenas mudando a maneira de dizê-la. 
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Da definição de equivalência lógica pode-se demonstrar as seguintes equivalências: 
 
Leis associativas: 

 
 
Leis distributivas: 

 
 
Lei da dupla negação: 

 
 
Equivalências da Condicional 

 
 
Negação de Proposições Compostas 
 
Um problema de grande importância para a lógica é o da identificação de proposições equivalentes à negação de 
uma proposição dada. Negar uma proposição simples é uma tarefa que não oferece grandes obstáculos. 
Entretanto, podem surgir algumas dificuldades quando procuramos identificar a negação de uma proposição 
composta. 
 
Como vimos anteriormente, a negação de uma proposição deve ter sempre valor lógico oposto ao da proposição 
dada. Deste modo, sempre que uma proposição A for verdadeira, a sua negação não A deve ser falsa e sempre 
que A for falsa, não A deve ser verdadeira. 
Em outras palavras, a negação de uma proposição deve ser contraditória com a proposição dada. 
 
A tabela abaixo mostra as equivalências mais comuns para as negações de algumas proposições compostas: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposição Negação Direta Equivalente da Negação
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Conteúdo 

 
MS-Windows 10: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, 
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de 
aplicativos MS-Office 2016,  
 
MS-Word 2016: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, 
fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de 
páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto.  
 
MS-Excel 2016: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos 
predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de 
dados.  
 
MS-PowerPoint 2016: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, 
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de 
páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. 
 
Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos.  
 
 Internet: navegação internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. 

 
Coletâneas de Exercícios pertinentes 
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Windows 10 
 
Tudo o que você cria, edita ou copia no PC - documentos, programas, fotos e etc. - é guardado em algum 
lugar, mas onde? 
 
Onde ficam os documentos? 
Qualquer coisa que exista no seu computador está armazenada em algum lugar e de maneira hierárquica. Em 
cima de tudo, estão os dispositivos que são, basicamente, qualquer peça física passível de armazenar alguma 
coisa. Os principais dispositivos são o disco rígido; CD; DVD; cartões de memória e pendrives. 
 
Tais dispositivos têm uma quantidade de espaço disponível limitada, que pode ser dividida em pedaços 
chamados partições. Assim, cada uma destas divisões é exibida como uma unidade diferente no sistema. Para 
que a ideia fique clara, o HD é um armário e as partições são as gavetas: não aumentam o tamanho do armário, 
mas permitem guardar coisas de forma independente e/ou organizada. 
 
Em cada unidade estão as pastas que, por sua vez, contém arquivos ou outras pastas que, por sua vez, podem 
ter mais arquivos... e assim, sucessivamente. A organização de tudo isso é assim: 

 
 

 

 
 
Dispositivos 
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São todos os meios físicos possíveis de gravar ou salvar dados. Existem dezenas deles e os principais são: 
 
• HD ou Disco Rígido: é o cérebro da máquina. Nele está tudo: o sistema operacional, seus documentos, 
programas e etc. 
• DVD: Um DVD permite que você leia o conteúdo que está gravado nele. Há programas gravadores de DVD 
que permitem criar DVDs de dados ou conteúdo multimídia. 
• CD: Como um DVD, mas sem a possibilidade de gravar vídeos e com um espaço disponível menor.  
• Pendrive: São portáteis e conectados ao PC por meio de entradas USB. Têm como vantagem principal o 
tamanho reduzido e, em alguns casos, a enorme capacidade de armazenamento. 
• Cartões de Memória: como o próprio nome diz, são pequenos cartões em que você grava dados e são 
praticamente iguais aos Pendrives. São muito usados em notebooks, câmeras digitais, celulares, MP3 players 
e e-books. Para acessar o seu conteúdo é preciso ter um leitor instalado na máquina. Os principais são os 
cartões SD, Memory Stick, CF ou XD. 
• HD Externo ou Portátil: são discos rígidos portáteis, que se conectam ao PC por meio de entrada USB 
(geralmente) e têm uma grande capacidade de armazenamento. 
• Disquete: se você ainda tem um deles, parabéns! O disquete faz parte da "pré-história" no que diz respeito 
a armazenamento de dados. Eram São pouco potentes e de curta durabilidade. 
 
Unidades e Partições 
Para acessar tudo o que armazenado nos dispositivos acima, o Windows usa unidades que, no computador, 
são identificadas por letras. Assim, o HD corresponde ao C:; o leitor de CD ou DVD é D: e assim por diante. 
Tais letras podem variar de um computador para outro. 
 
Você acessa cada uma destas unidades em "Meu Computador", como na figura abaixo: 
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A conta não fecha? Aparecem mais unidades do que você realmente tem? Então, provavelmente, o seu HD 
está particionado: o armário e as gavetas, lembra? Uma partição são unidades criadas a partir de pedaços de 
espaço de um disco. Para que você tenha uma ideia, o gráfico abaixo mostra a divisão de espaço entre três 
partições diferentes: 
 

 
 
Pastas 
As pastas - que, há "séculos" eram conhecidas por diretórios - não contém informação propriamente dita e sim 
arquivos ou mais pastas. A função de uma pasta é organizar tudo o que está dentro de cada unidade. 

 
 
Arquivos 
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Os arquivos são o computador. Sem mais, nem menos. Qualquer dado é salvo em seu arquivo correspondente. 
Existem arquivos que são fotos, vídeos, imagens, programas, músicas e etc. 
Também há arquivos que não nos dizem muito como, por exemplo, as bibliotecas DLL ou outros arquivos, mas 
que são muito importantes porque fazem com que o Windows funcione. Neste caso, são como as peças do 
motor de um carro: elas estão lá para que o carango funcione bem. 

 

 
 
O conceito é fácil de entender: uma maneira rápida de abrir um arquivo, pasta ou programa. Mas, como assim? 
Um atalho não tem conteúdo algum e sua única função é "chamar o arquivo" que realmente queremos e que 
está armazenado em outro lugar. 
 
Podemos distinguir um atalho porque, além de estar na área de trabalho, seu ícone tem uma flecha que 
indicativa se tratar de um "caminho mais curto". Para que você tenha uma ideia, o menu "Iniciar" nada mais é 
do que um aglomerado de atalhos. 
Se você apagar um atalho, não se preocupe: o arquivo original fica intacto. 
 
Diretório 
 
Em informática, diretório, diretoria ou pasta é uma estrutura utilizada para organizar arquivos em um 
computador ou um arquivo que contém referências a outros arquivos. 
 
Um diretório pode conter referências a arquivos e a outros diretórios, que podem também conter outras 
referências a arquivos e diretórios. Isso pode se estender bastante. Pode-se ter, por exemplo, vinte diretórios, 
um dentro do outro. 
 
Os diretórios servem, portanto, para organizar o disco rígido e outras mídias (disquetes, Zip disks, CDs, DVDs, 
cartões de memória, flash drives USB, etc.). Graças a eles, podemos colocar os arquivos mais importantes em 
um canto para que não sejam alterados, agrupar arquivos por dono, tipo, ou da forma que for desejada. 
 
Toda essa estrutura de arquivos e diretórios pode ser vista como uma árvore. Assim, o diretório principal, que 
não tem nome, é conhecido como a raiz ("root", no original em inglês), os diretórios são ramificações e os 
arquivos são as folhas. 
 

O Windows 10 
 
A Microsoft parece ter reconhecido que as mudanças realizadas no Windows 8 foram radicais demais. O que 
chama a atenção no Windows 10 é o retorno integral da área de trabalho tradicional, inclusive com o Botão 
Iniciar. 
O menu Iniciar volta com tudo no Windows 10. A partir dele é possível procurar e abrir programas, aplicações 
e até páginas da Web. Ele se mostra totalmente personalizável e o usuário terá liberdade para adicionar e 
remover tiles, e, até mesmo, definir quais ficarão em destaque. 
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O sistema também trabalha com apps universais, que funcionam em computadores, tablets, smartphones, 
Xbox One e HoloLens, e flexibiliza o funcionamento dos ditos apps modernos, que agora rodam tanto em modo 
janela, quanto tela cheia. 
 
Se, apesar das críticas, você gosta da interface do Windows 8, sem problemas. A do Windows 10 é adaptável, 
variando de acordo com os periféricos de entrada no sistema em uso. Em outras palavras, se você usa teclado 
e mouse, o Windows se apresenta de um modo, otimizado para esse cenário. Se estiver rodando ele num 
tablet, o esquema muda. E se for um 2-em-1, a interface alterna entre os dois modos, no que a Microsoft chama 
de Continuum: 
 

Veja o que há no menu Iniciar 
 
Aplicativos, configurações e arquivos podem todos ser encontrados no menu Iniciar. Basta selecionar o botão 
Iniciar  na barra de tarefas. Em seguida, personalize-o fixando aplicativos e programas, ou movendo e 
reagrupando blocos. Se você precisar de mais espaço, redimensione o menu Iniciar. 
 
Seus aplicativos e programas sempre ao seu alcance 
 
Abra o Explorador de Arquivos, Configurações e outros aplicativos que você usa com frequência no lado 
esquerdo do menu Iniciar. Role para baixo a lista de aplicativos para ver todos os programas e aplicativos em 
ordem alfabética, de A a Xbox. 
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1. Menu (é expandido para mostrar os nomes de todos os itens de menu) 
2. Conta 
3. Explorador de Arquivos 
4. Configurações 
5. Ligar/Desligar 
 
Você tem a força 
 
Bloqueie ou saia do seu computador, alterne para outra conta ou altere a imagem da conta selecionando sua 
imagem (ou o ícone Contas, se você ainda não adicionou uma imagem pessoal) no lado esquerdo do menu 
Iniciar. 
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Quando você estiver pronto para se afastar por algum tempo, o botão Ligar/Desligar estará sempre disponível 
na parte inferior do menu Iniciar para colocar em repouso, reiniciar ou desligar o computador completamente. 
 
Para fazer outras alterações na aparência do menu Iniciar, selecione o botão Iniciar e, em seguida, 
selecione Configurações > Personalização > Iniciar para alterar quais aplicativos e pastas são exibidos no 
menu Iniciar. 
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Word 2016 

 
 
Criar um documento no Word 2016 
 
Selecione Arquivo > Novo e selecione um modelo. 
 
Observação: Para criar um documento em branco, escolha o modelo de documento Em branco. 

 
AÇÕES 

 
A Barra de Acesso Rápido, aparece em todos os aplicativos, com os botões Salvar, Desfazer, Refazer (que 
alterna com o botão Repetir), o Botão do Menu de Controle, sempre mostrando o símbolo do programa que 
está sendo utilizado no momento: no exemplo abaixo, o Word, aparece no canto esquerdo desta barra. Com 
ele é possível acessar as velhas opções como (Restaurar, Mover, Tamanho, Minimizar, Maximizar e Fechar). 
 
A Barra de Acesso Rápido. 

 
 
Uma novidade no Word é a inclusão da guia Design. 
E os nomes das guias aparecem em caixa alta. 
 
O Word é o processador de textos da Microsoft, sendo um dos programas mais utilizados para este fim. Com 
ele, é possível criar vários tipos de documentos, sendo uma ferramenta repleta de recursos e funcionalidades, 
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sendo apta à elaboração dos mais diversos tipos de documentos, incluindo mala direta, páginas da Web, com 
a inclusão de tabelas e objetos multimídia. 
 
O Word também possui guias contextuais, ou seja, relacionada ao objeto selecionado, como por exemplo, ao  
selecionar uma imagem, ele cria acima da barra de guias, uma guia com opções direcionadas à manipulação 
do objeto selecionado (Ferramentas de imagem). 
 
No final da Barra de Título dos programas encontramos os botões (Ajuda, Opções de exibição da Faixa de 
Opções, Minimizar, Restaurar, este que alterna com o Maximizar, e Fechar. 

 
 
As Réguas do Word 
 
O Word possui as réguas horizontal e vertical. Nas réguas é possível visualizar a área de margem (que fica na 
cor cinza) e a área de texto (que apresenta-se na cor branca). Na régua horizontal, é possível fazer marcações 
de tabulações e definir espaços de recuos de parágrafos, já na régua vertical, podemos visualizar marcações 
para o texto. 
 
A Régua horizontal possui um botão no canto esquerdo chamado “Botão de alinhamento da tabulação”. Ao 
passar o mouse sobre ele, é apresentado o tipo de alinhamento de tabulação configurado. 

 
 

Ao clicar neste botão, ele irá mudando o tipo de alinhamento da tabulação. 

 
Os alinhamentos são: 
1. tabulação alinhada à esquerda 
2. tabulação centralizada 
3. tabulação alinhada à direita 
4. decimal. 
5. Barra 
6. recuo especial de primeira linha 
7. recuo deslocado 
 
Barra De Status 
 

 
A barra de status é uma área horizontal na parte inferior da janela do documento no Word. Fornece informações 
sobre o estado atual do que está sendo exibido na janela do documento atual e outras informações contextuais 
 

 
Os botões do lado esquerdo da barra de status indicam: 
 
Página 1 de 1 – Indica que a página 1 está sendo visualizada na tela, de um total de 1 página. 
 
Palavras: 6 – Indica que o documento possui 6 palavras até o momento. 
O ícone do livro com um x indica que não há nenhum erro de revisão de texto. 
 
PORTUGUÊS (BRASIL) - indica o idioma escolhido. Permite alterá-lo, clicando-se sobre o botão. 
 

 
Do lado direito da Barra de Status encontram-se os seguintes botões de modos de exibição do documento: 
São eles, na sequência: Modo de Leitura, Layout de Impressão, Layout da Web. 
Também é mostrada uma barra deslizante do zoom e o Zoom atual. 
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A Barra de Acesso Rápido 

 
 
Na parte superior da tela do programa temos a barra de título, que apresenta o nome do documento em edição 
e o nome do programa que está sendo utilizado (Word), separados por um hífen. À esquerda desta barra, 
temos a Barra de acesso rápido, que permite acessar alguns comandos, que, geralmente são mais utilizados, 
como salvar, desfazer, refazer ou repetir, etc. É possível personalizar essa barra, clicando no menu de contexto 
(seta para baixo) à direita dela (o último botão). 
 
É importante ressaltar que o botão Refazer pode ser trocado pelo botão Repetir, caso a última ação tenha sido 
executada e não desfeita, será possível repetir a última ação. Só aparecerá o botão Refazer, caso a última 
ação executada tenha sido desfazer alguma ação. 
 
Botão Salvar (Ctrl+B) – Permite salvar um documento em edição. Na primeira vez em que o documento é 
salvo, aparece a janela Salvar como, onde é possível dar um nome ao documento e escolher uma pasta para 
seu salvamento. 
 
Botão Desfazer (Ctrl+Z) – Permite desfazer a última ação executada. Quando clicado várias vezes, pode 
desfazer ações anteriores na sequência em que foram executadas. Clicando na seta para baixo ao lado do 
botão desfazer, é aberto um menu com as ações executadas, onde é possível desfazer a partir de uma 
determinada ação. 
 
Botão Repetir (Ctrl+R) – Repete a última ação executada. 
Ex.: Se a última ação foi digitar, então, clicando neste botão, será repetida a ação da última digitação. Obs.: 
Este botão só estará habilitado, caso a última ação tenha sido executada, pois se a última ação foi desfazer, 
este botão não aparece, dando lugar ao botão Refazer, cujo atalho é o mesmo (Ctrl+R). 

Botão Personalizar Barra de Ferramentas de Acesso Rápido - Você pode personalizar essa barra, 
clicando neste botão (flecha para baixo). Aparece um menu contendo outros comandos que podem ser 
incluídos. 

 
A Faixa de Opções 
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A Faixa de Opções é a parte correspondida pelas guias e grupos e suas ferramentas e foi criada para ajudar 
o usuário a localizar rapidamente os comandos necessários para executar uma tarefa. Os comandos são 
organizados em grupos lógicos, reunidos em guias. Cada guia está relacionada a um tipo de atividade e 
algumas guias são exibidas somente quando necessário. Por exemplo, a guia Ferramentas de Imagem 
somente é exibida quando uma imagem é selecionada. As guias padrão são:  
 
ARQUIVO, PÁGINA INICIAL, INSERIR, DESIGN*, LAYOUT DA PÁGINA, REFERÊNCIAS, 
CORRESPONDÊNCIAS, REVISÃO, EXIBIÇÃO.  
 
Como já vimos, outras guias são adicionadas quando elementos são selecionados. Também é possível 
personalizar guias com outros nomes. 
 
A Faixa de Opções 

 
A Faixa de Opções compreende os grupos e os botões relacionados à guia selecionada. 
 
Os Grupos 

 
Os grupos são formas de organização das ferramentas nas guias. Cada guia tem seus grupos específicos 
relacionados a cada atividade. No exemplo da figura acima temos a guia “Página Inicial” selecionada e os 
seus grupos são: Área de Transferência, Fonte, Parágrafo, Estilo, Edição. 
 
Observe que alguns grupos possuem uma setinha no canto direito, o que significa que serão abertas opções 
ao clicar nesta seta, podendo ser uma janela ou opções no Painel de Tarefas do Word. 

 
 

As Guias 
 
As Guias do Word e seus respectivos Grupos: 
 
Obs.: os nomes dos grupos que estão sublinhados são aqueles que possuem a setinha ao lado, contendo 
mais opções. 
 
ARQUIVO: Informações, Novo, Abrir, Salvar, Salvar como, Imprimir, Compartilhar, Exportar, Fechar, Conta, 
Opções. 
PÁGINA INICIAL: Área de Transferência, Fonte, Parágrafo, Estilo, Edição. 
INSERIR: Páginas, Tabelas, Ilustrações, Aplicativos*, Mídia*, Links, Comentários*, Cabeçalho e Rodapé, 
Texto, Símbolos. 
DESIGN: Formatação do Documento, Plano de Fundo da Página. 
LAYOUT DA PÁGINA: Configurar Página, Parágrafo, Organizar. 
REFERÊNCIAS: Sumário, Notas de Rodapé, Citações e Bibliografia, Legendas, Índice, Índice de Autoridades. 
CORRESPONDÊNCIAS: Criar, Iniciar Mala Direta, Gravar e Inserir Campos, Visualizar Resultados, Concluir. 
REVISÃO: Revisão de Texto, Idioma, Comentários, Controle, Alterações, Comparar, Proteger. 
EXIBIÇÃO: Modos de Exibição do Documento, Mostrar, Zoom, Janela, Macros. 
Obs.: A guia Arquivo, embora nesta versão seja chamada de “guia”, possui uma exibição diferente das outras 
guias do programa, apresentando-se, quando clicada, como uma tela inicial. Ao abrir a guia arquivo, ela 
apresenta opções de Informações sobre o arquivo que está sendo editado. 
 

A Guia Arquivo 
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Guia Arquivo / Informações 
 
Essa opção permite visualizar as propriedades gerais do arquivo, como caminho de diretório, tamanho, número 
de páginas, número de palavras, data da última modificação, além de informações sobre modo de 
compatibilidade, permissões, compartilhamento e gerenciamento de versões. 

 
 
Guia Arquivo / Novo 
 
Permite abrir um documento novo, a partir de um documento em branco, ou escolher a partir de um modelo. 

 
 
Guia Arquivo / Abrir. 
 
Esta opção abre uma janela mostrando várias pastas e arquivos, onde é possível abrir um documento existente. 
Atalho: Ctrl+A. 
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Guia Arquivo / Salvar. 
 
Permite salvar as alterações em um documento já existente. 
Este comando quando executado em um novo arquivo, permite “Salvar Como” para que seja dado um nome e 
uma localização para o novo documento. Atalhos: Ctrl+B ou Shift+F12. 
 
Salvar como. A primeira vez que o documento é salvo, mesmo que você clique na opção Salvar, abre-se a 
janela Salvar Como, para que seja dado um nome e uma localização para o novo documento. Após o 
documento ter sido salvo, para salvar como, renomeá-lo e/ou indicar uma nova pasta para o arquivo, basta 
usar o atalho de teclado para a opção Salvar como, que é F12. 

 
 
Guia Arquivo /Imprimir 
 
Permite imprimir o documento gerenciando as configurações de impressão, como número de Cópias; 
Impressora; 
Imprimir todas as páginas (imprime o documento inteiro), imprimir a página atual ou intervalo de páginas; 
Agrupado (1,2,3; 1,2,3; 1,2,3) ou Desagrupado (1,1,1; 2,2,2; 3,3,3); Orientação (Retrato – para página em pé, 
ou Paisagem – para página deitada); Margens (Normal, Estreita, Moderada, Larga ou Espelhada, esta para 
impressão em frente e verso); Páginas por folha (1, 2, 4, 8, 16 págs. por folha ou ainda, ajustar ao tamanho do 
papel). Atalho: Ctrl+P. 
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Guia Arquivo /Compartilhar 
 
Permite Enviar arquivo por E-mail, Apresentar online, Postar no Blog, dentre outras opções. 
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Guia Arquivo / Exportar 
 
Nesta opção é possível Criar PDF, dentre outras opções. 
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Fechar. Permite fechar o documento atual. Atenção! Esta opção permite fechar o documento, não fecha o 
programa. Atalhos: Ctrl+W ou Ctrl+F4. 
 
Guia Arquivo / Conta 
 
É possível se acessar documentos em qualquer lugar entrando no Office online. 
 
Guia Arquivo / Opções 
 
Permite acessar opções gerais de trabalho com o Word, configurar a maneira como o conteúdo do documento 
é exibido na tela e configurar opções de como será impresso, alterar a maneira como o Word corrige e formata 
o texto. 

 
 

Guia Página Inicial 

 
 

Guia Página Inicial (Grupo Área de Transferência) 
 
Colar. Cola parte do documento que foi previamente copiada ou recortada em local onde está posicionado o 
cursor do mouse. 
Após ter copiado ou recortado parte do documento, clique na guia Página Inicial e clique no botão Colar ou 
pressione o atalho de teclas CTRL+V. 
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Ao clicar na setinha logo abaixo do botão Colar, desce um menu com opções de Colagem e Colar Especial. 
Colar Especial...: 
Ao clicar nesta opção, aparece o quadro abaixo, onde é possível escolher opções de colagem para o texto 
previamente copiado ou recortado para a área de transferência. A opção “Texto não formatado”, permite colar 
um texto sem a formatação original, ou seja, o texto colado assume a formatação do parágrafo para onde será 
colado. Esta é uma boa opção para aqueles textos que são copiados de páginas da Internet e colados no 
Word. Assim, retira-se toda a formatação HTML do texto da Internet, deixando-o livre para assumir a 
formatação do seu documento. 
 
Definir colagem padrão: Abre a guia “Avançado” das Opções do Word, para que sejam configuradas opções 
para colagem. 

 Recortar. Remove parte do documento, que foi previamente selecionada, colocando na 
área de transferência, para que posteriormente possa ser executado o comando de colar. 
1º: selecione a parte do documento a ser recortada. 
2º: Na Guia Página Inicial, clique sobre o botão Recortar ou utilize o atalho de teclado CTRL+X. 

Copiar. Copia a parte do documento selecionada para a área de transferência, para que 
posteriormente possa ser executado o comando de colar. 
1º: selecione a parte do documento a ser copiada. 
2º: Na Guia Página Inicial, clique sobre o botão Copiar ou utilize o atalho de teclado CTRL+C. 

Pincel de Formatação. A ferramenta Pincel permite copiar a 
formatação de um parágrafo para outro. 
 
A Área de Transferência 
Alguns grupos possuem no canto direito uma seta. Isto significa que há opções referentes à ferramenta a serem 
abertas. Neste caso, será aberta a Área de Transferência no Painel de Tarefas. 
 

Guia Página Inicial (Grupo Fonte) 
 
Botões: 

Fonte. Permite escolher um tipo de fonte para o texto. 

Tamanho da Fonte. Permite escolher um tamanho de fonte para o texto. 

Aumentar Fonte. 

Diminuir Fonte. 

Maiúsculas e Minúsculas. Ao selecionar um texto e clicar neste botão, aparece um menu com as 
seguintes opções: 

 
Obs.: Ao selecionar uma frase em minúsculas e pressionar o atalho de teclado Shift+F3, a palavra alternará 
entre “Primeira Letra De Cada Palavra Em Maiúscula” e “MAIÚSCULAS”. Pressionando novamente, volta 
a ficar em minúsculas. 
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Limpar toda a Formatação. Limpa toda a formatação do texto selecionado. 

Negrito. Aplica negrito ao texto. Atalho: Ctrl+N ou Ctrl+Shift+N 

Itálico. Aplica itálico ao texto. Atalho: Ctrl+I ou Ctrl+Shift+I 

Sublinhado. Sublinha o texto. Atalho: Ctrl+S ou Ctrl+Shift+S 
Este botão possui uma setinha ao lado que, quando clicada mostra um menu com opções de linhas para 
sublinhar o texto selecionado. 

 

Tachado. Desenha uma linha no meio do texto selecionado. 

Subscrito. Atalho: Ctrl+= 

Sobrescrito. Atalho: Ctrl+Shift++ 

Efeitos de Texto. Permite aplicar efeitos visuais ao texto selecionado, como Sombra, Brilho, Reflexo, 
etc. 

Cor do Realce do Texto. Deixa o texto selecionado marcado por uma cor previamente 
selecionada na paleta de cores. Equivale à caneta marca-texto. 

Cor da Fonte. Permite alterar a cor do texto. Clicando na setinha ao lado do botão aparece uma 
paleta com diversas cores. 

 
Fonte 
 
Fonte  
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Esta janela possui duas abas (Fonte e Avançado). Na aba Fonte é possível configurar Fonte, Estilo da fonte, 
Tamanho, Cor da fonte, Estilo e cor de sublinhado e vários Efeitos de fonte (Tachado,Tachado duplo, 
Sobrescrito, Subscrito, Sombra, Contorno, Relevo, Baixo Relevo, Versalete, Todas em maiúsculas e Oculto. 
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Obs.: O efeito Versalete também é conhecido como Caixa Alta. No efeito Oculto, o texto desaparece, sendo 
visto novamente quando clicado o botão Mostrar tudo.  
 
Fonte / Avançado 
Na aba Avançado, podemos configurar o Espaçamento entre caracteres, kerning para fontes, além de outros 
recursos de espaçamento de fontes. 
 

 
 

Guia Página Inicial (Grupo Parágrafo) 
 

Marcadores. Para iniciar uma lista com marcadores. 
Clique na seta ao lado para escolher o tipo de marcador. 

Numeração. Para iniciar uma lista numerada. 
Clique na seta ao lado para escolher diferentes formatos de numeração. 

Lista de vários níveis. Para iniciar uma lista com vários níveis. Clique na seta ao lado para escolher 
diferentes estilos de lista de vários níveis. 

Diminuir Recuo. Para diminuir o nível de recuo do parágrafo. 

Aumentar Recuo. Para aumentar o nível de recuo do parágrafo. O padrão de recuo é 1,25cm. 

Classificar. Para colocar o texto selecionado em ordem alfabética ou numérica. Clicando neste botão 
aparece uma janela onde é possível configurar a classificação dos dados selecionados. 
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Mostrar Tudo. Para mostrar marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação ocultos. Atalho: 
Ctrl+Shift+* 
 
ATENÇÃO: No programa, ao passar o mouse sobre este botão, é indicado como atalho o Ctrl+*, porém não 
funciona, já que o asterisco fica na parte superior da tecla do número 8 e, portanto, é necessário pressionar a 
tecla Shift também para poder acessar o caractere superior. Caso esse atalho seja pedido em alguma prova 
de concurso, este argumento pode ser usado para recurso. O asterisco do teclado numérico não funciona 
nesse atalho. 

 

Alinhar Texto à Esquerda. Atalho: Ctrl+Q. 

Centralizar. Atalho: Ctrl+E. 

Alinhar Texto à Direita. Atalho: Ctrl+G. 

Justificar. Atalho: Ctrl+J. 
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Espaçamento de Linha e Parágrafo. Para alterar o espaçamento entre as linhas do texto. É possível 
personalizar a quantidade de espaço antes e depois do parágrafo, clicando na setinha ao lado do botão. 

 

Sombreamento. Para colorir o plano de fundo. 

Borda Inferior. Para personalizar as bordas do texto ou células selecionadas.  
Obs.: De acordo com o botão apresentado, a descrição mostra “Borda Inferior”, porém, existem várias 
configurações para as bordas, bastando clicar na setinha ao lado do botão para visualizá-las. 
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Parágrafo 

 
Ao clicar na setinha ao lado do nome do grupo, abre-se a janela abaixo, onde é possível fazer configurações 
de Parágrafo. 
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Geral: 
Alinhamento: Justificada, Esquerda, Centralizada, Direita. 
Nível do Tópico: Corpo de Texto, Nível 1 ao 9. 
 
Recuo: 
Esquerda, Direita 
Espelhar recuos: faz que as páginas pares recebam o recuo oposto ao aplicado nas impares. 
Especial: Primeira Linha (somente a primeira linha dos parágrafos selecionados irá recuar na medida definida 
pelo usuário neste mesmo quadro). 
 
Deslocamento: Todas as linhas do parágrafo selecionado recuam, menos a primeira, na medida definida pelo 
usuário neste mesmo quadro. 
 
Espaçamento: 
Antes: adiciona espaço antes do parágrafo (entre o parágrafo anterior e o parágrafo selecionado ou onde está 
o cursor). 
Depois: adiciona espaço depois do parágrafo (entre o parágrafo selecionado ou onde está o cursor e o 
parágrafo seguinte). 
Espaçamento entre linhas: configuração do espaçamento entre as linhas: Simples, 1,5 linhas, Duplo, Pelo 
menos, Exatamente, Múltiplus. 

 
 

Guia Página Inicial (Grupo Estilo) 
 
Mostra estilos que pré-configurados que podem ser aplicados ao texto. 
 

Guia Página Inicial (Grupo Edição) 
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Localizar. Abre a área de Navegação no canto esquerdo da tela. Para localizar palavras no texto. Atalho: Ctrl 
+ L. 

 
 
A opção “Ir para...” permite ir para uma determinada página no documento, além de outras opções de 
navegação por seção, linha, indicador, nota de rodapé, etc. 
 

 
 
Substituir. Para localizar palavras e substituir por outras. 
Pode-se estender a pesquisa para que o Word encontre palavras similares, ou reduzi-la para procurar uma 
parte de um documento ou texto que utilize formatações específicas. Atalho: Ctrl + U. 

 
 
Selecionar. Opções de Seleção, como “Selecionar 
Tudo”, “Selecionar Objetos”, etc. 
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Selecionar Tudo. Seleciona todo o documento. Atalho: Ctrl+T. 
 

Guia Inserir 

 
 

Guia Inserir (Grupo Páginas) 

 
Folha de Rosto. Permite inserir uma folha de rosto no documento, completamente formatada. 
 
Página em Branco. Para inserir uma nova página em branco a partir da posição do cursor. 
 
Quebra de Página. Permite inserir uma quebra de página. 
O cursor vai para a próxima página automaticamente. Atalho: Ctrl+Enter. 
 

Guia Inserir (Grupo Tabelas) 

Tabela. Permite inserir e trabalhar com tabelas no documento. Ao clicar na setinha logo abaixo do botão 
Tabela, abre-se um menu com opções. 
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Selecionando-se uma sequência de quadradinhos, é possível inserir uma tabela automaticamente, após soltar 
o mouse. 
 
Exemplo: Na figura abaixo, é possível notar a seleção de alguns quadradinhos e a indicação Tabela 4x2, o 
que significa que ao soltar o botão do mouse, será inserida no documento uma tabela com 4 colunas e 2 linhas. 
 

 
 

Inserir Tabela. Permite inserir uma tabela na posição do cursor. Note que a opção 
tem reticências no final, o que significa que será aberta uma janela de opções, para que sejam feitas as 
configurações da tabela que será inserida no documento. 
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Neste quadro é possível configurar o número de colunas e o número de linhas da tabela, além de largura 
de coluna fixa, ajustada automaticamente ao conteúdo ou ajustada automaticamente à janela. 
 

Desenhar Tabela. Permite desenhar uma tabela linha por linha, definindo seu 
formato de maneira mais livre. 

Converter Texto em Tabela. Esta opção permite converter um 
texto selecionado em tabela. Note que a opção tem reticências no final, o que significa que será aberta uma 
janela de opções, onde é possível definir como seu texto será convertido em tabela. 
 

 

Planilha do Excel. Permite inserir uma planilha do Excel no documento. Ao clicar 
nesta opção, a janela do programa Microsoft Excel será aberta, onde o usuário poderá criar a planilha. Ao 
término, fecha-se a janela do Excel e a planilha é inserida automaticamente no documento na posição do cursor 
e na forma de uma tabela. Porém, sempre que o usuário der um duplo clique sobre esta tabela, 
automaticamente será simulado o ambiente do Excel, permitindo alterações na planilha através do seu 
programa de origem. 

 
 
Exemplo de planilha inserida em um documento: 
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Tabelas Rápidas. Permite inserir tabelas já pré-configuradas no documento, 
como calendários, listas, etc. 
 

Guia Inserir (Grupo Ilustrações) 
 
Imagem. Para inserir imagens no documento. Esta opção abre um quadro de diálogo, onde é possível escolher 
a imagem de arquivo a ser inserida. 
 
Imagens Online. Para inserir desenhos do Office. 
 
Formas. Permite inserir objetos de várias formas no documento, como linhas, setas, fluxogramas, textos 
explicativos, estrelas, faixas, etc. Ao clicar no botão é aberto um menu com várias formas. 
 
SmartArt. Permite inserir diagramas e organogramas no documento. Ao clicar nesta opção é aberta uma janela 
com opções. 

Gráfico. Com esta opção é possível inserir um gráfico no documento, a fim de ilustrar e comparar 
dados. 
Os gráficos podem ser de várias formas, como Coluna, Linha, Pizza, Barra, Área, XY (Dispersão), Ações, 
Superfície, Rosca, Bolhas, Radar. Ao clicar neste botão, é uma janela com opções de escolha do tipo de gráfico 
a ser inserido no documento. 
 
Tipos de Gráficos 
 
Coluna 
É um dos tipos de gráfico mais usados. Este gráfico é bastante simples e serve para comparar os valores em 
diferentes séries. Ele separa em colunas verticais a quantidade de acordo com a categoria em que o valor foi 
colocado. Nem sempre os elementos gráficos serão colunas retangulares inseridas verticalmente, podendo ser 
cones, cilindros e pirâmides. 
 
Linhas 
Os gráficos de linha são geralmente usados para representar sequências de dados em uma escala de tempo 
dividida em períodos iguais. Por exemplo, se você estiver trabalhando com dados que envolvam tempo, no 
eixo horizontal temos a divisão do tempo em uma determinada unidade de tempo e no eixo vertical os valores. 
As linhas são ideais para representar várias séries. Este tipo de gráfico também conta com subtipos que podem 
ser: Linha empilhada e linha empilhada com marcadores; linha 100% empilhada e linha 100% empilhada com 
marcadores e linha em 3D. 
 
Pizza 
O modelo de ”Pizza” também é muito usado. É preciso ter duas ou mais categorias e um valor correspondente 
para cada uma delas. O gráfico “Pizza” possui as subopções “Pizza de pizza” e “Barra de pizza”. Quando há 
um grande valor secundário, este passa a ser exibido em uma barra ou pizza logo ao lado da principal. Este 
modelo de gráfico torna mais fácil a visualização dos dados. É possível dividir cada pedaço para uma 
determinada proporção. Pode-se enfatizar pedaços em “pizza” em 3D. Para destacar um pedaço, clique sobre 
ele e arraste. Os gráficos secundários “pizza de pizza” e “barra de pizza” são resultado da extração de dados 
da primeira “pizza” e têm a finalidade de destacá-los. 
 
Barras 
É usado quando há a necessidade de trabalhar com rótulos muito longos ou os eixos estão relacionados ao 
tempo de duração de algum elemento. Este tipo de gráfico trabalha de forma similar ao gráfico de colunas. 
Isto porque os dois trabalham com informações lineares que podem ser compreendidas horizontalmente – no 
caso dos gráficos em barras. Este tipo de gráfico também possui os mesmos subtipos do gráfico em colunas. 
São eles: Barras agrupadas e barras agrupadas em 3D (exibem três categorias no eixo vertical e os valores 
no eixo horizontal – muito útil para comparação rápida de valores); Barras empilhadas e barras empilhadas em 
3D (reúnem valores das categorias em uma só barra que ilustra a visão total de um determinado item). Barras 
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100% empilhadas e barras 100% empilhadas em 3D (os gráficos exibidos desta maneira compreendem a 
contribuição de cada valor para a soma de todos eles dentro de uma categoria); Cone, cilindro, pirâmide 
horizontais (formatos diferentes que podem ser apresentadas as barras). 
 
Área 
Para destacar oscilações de uma categoria no decorrer do tempo, como por exemplo, o aumento de preços de 
um determinado produto. Este tipo de gráfico pode também mostrar a relação das partes com um todo. 
Possui também subtipos em duas ou três dimensões, empilhados e 100% empilhados. 
 
Dispersão (XY) 
Os gráficos de dispersão XY, trabalham com eixos específicos e pontuam quando os dados numéricos se 
cruzam possuindo dois eixos de valores, mostrando um conjunto de dados numéricos ao longo do eixo 
horizontal (eixo X) e outro ao longo do eixo vertical (eixo Y), sendo específico para a representação de séries 
de dados, fazer comparação de dados. Precisa de pares de valores para comparar e são comumente usados 
para exibir e comparar valores numéricos. Possui como subtipos: gráficos de dispersão com linhas suaves com 
marcadores, dispersão com linhas suaves e dispersão com linhas retas e o dispersão com linhas retas e 
marcadores. 
 
Ações 
São específicos para o controle e movimentação de flutuação de valores, sendo possível usá-los também para 
gráficos com detalhamentos científicos. Deve seguir a sequência: Alta-Baixa-Fechamento. Os subtipos de 
gráfico de ações são: Alta-baixa-fechamento: Representa três séries de dados, contendo as variações de preço 
das ações. Abertura-alta-baixa-fechamento: Funciona da mesma maneira, porém com quatro séries. Volume-
alta-baixa-fechamento: Também requer quatro séries de dados. 
Volume-abertura-alta-baixa-fechamento: O mais completo gráfico de ações, trabalha com cinco séries. 
Uma observação é que todos os modelos pedem que os dados sigam a ordem correta do nome do subtipo. 
 
Superfície 
Um gráfico de superfície é útil quando é preciso encontrar combinações vantajosas entre dois conjuntos de 
dados. O aspecto visual dele se assemelha muito a um mapa topográfico com diferentes níveis, cores e 
texturas. Os subtipos de gráficos de superfície são: 
Superfície 3D; Superfície 3D delineada; Contorno e Contorno delineado. 
 
Radar 
Os gráficos radares são usados para comparar várias séries de dados. Quanto mais próxima a linha fica do 
vértice, maior o valor do dado que você inserir. 
 
Combinação 
Nova opção de gráfico. 
 
É importante conhecer os tipos e subtipos de gráficos para poder escolher qual deles atende melhor às 
necessidades do seu trabalho. Os tipos de gráficos já foram cobrados em provas de concursos públicos. 

Instantâneo. Para trabalhar com imagens das telas dos programas. Permite inserir uma 
imagem de parte da tela do arquivo, ou seja, “tira uma foto instantânea” da tela e você pode escolher qual parte 
da tela preferir. 
 

Guia Inserir (Grupo Aplicativos) 
Aplicativos para o Office 
Permite inserir um novo aplicativo no seu documento e usar a Web para aprimorar seu trabalho. 
 

Guia Inserir / Grupo Mídia 
Vídeo Online 
Permite localizar e inserir vídeos de uma variedade de fontes online. 
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Guia Inserir (Grupo Links) 
Hiperlink. Permite criar um link para uma página da Web, uma imagem, um endereço de e-mail, um programa 
ou qualquer outro tipo de arquivo. Ao clicar nesta opção, é aberta uma janela com opções e pastas para 
escolher o arquivo com o qual será feito o link. Atalho: Ctrl+K. 
 
Indicador. Permite criar um indicador para atribuir um nome a um ponto específico em um documento. É 
possível também criar hiperlinks que remetem diretamente a um local indicado. 
 
Referência Cruzada. Para referir-se a itens como títulos, ilustrações e tabelas, inserindo uma referência 
cruzada como por exemplo, “Consulte a tabela nº 6” ou “ir para a página 8”. As referências cruzadas serão 
atualizadas automaticamente se o conteúdo for movido para outro local. Por padrão elas são inseridas como 
hiperlinks. 
 

Guia Inserir / Grupo Comentários 
Permite Adicionar uma anotação sobre esta parte do documento. 
 

Guia Inserir / Grupo Cabeçalho E 
Rodapé 

 
 

Inserir Cabeçalho. Permite inserir um cabeçalho no documento. Ao clicar neste botão, opções de 
cabeçalho são abertas em um menu. O conteúdo do cabeçalho é inserido na margem superior da página, 
sendo exibido, a princípio, em todas as páginas do documento. 

Inserir Rodapé. Permite inserir um rodapé no documento. Ao clicar neste botão, opções de rodapés 
são abertas em um menu. O conteúdo do rodapé é inserido na margem inferior da página, sendo exibido, a 
princípio, em todas as páginas do documento. 

Inserir Número de Página. Permite inserir números de páginas no documento. 
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Excel 2016 
 
A versão 2016 do Excel sofreu algumas alterações com relação à versão 2013, porém, apresentando a mesma 
estrutura baseada em guias. Assim como nas versões anteriores, o número de colunas em cada planilha é de 
até 16.384, e o número de linhas é de até 1.048.576, o que permite importar e trabalhar com grandes 
quantidades de dados e alcançar um desempenho de cálculo mais rápido com suporte para processadores 
duais ou de vários núcleos. 
 
A Tela do Excel 
 

 
 
Os arquivos do Excel são chamados de “Pastas”, diferentemente dos arquivos do Word, que são chamados 
de “Documentos”. Enquanto o usuário não salva os arquivos, eles são nomeados automaticamente pelo 
programa como “Pasta 1”, “Pasta 2”, e assim sucessivamente, conforme o usuário for abrindo novos arquivos. 
No Excel 2016, uma pasta inicia, por padrão, com 1 planilha (Plan1), diferentemente das versões anteriores, 
que já iniciavam com 3 planilhas (Plan1, Plan2, Plan3), mas pode-se alterar esse valor para que o Excel já 
inicie com até 255. Para isso, clique em “Arquivo” / “Opções”. Uma janela é aberta. 
 
No item “Geral”, vá para a opção “Incluir este número de Planilhas”, em “Ao criar novas pastas de trabalho” 
e digite um número entre 1 e 255. Pode-se abrir com até 255 planilhas e depois criar mais. O número de 
planilhas que podem ser criadas nas pastas vai depender da memória disponível, portanto, não há um limite 
especificado. 
Dentro do quadro a seguir vemos as opções. 
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Para acrescentar mais planilhas à sua pasta de trabalho, basta clicar no botão com o sinal de + que aparece 
logo após Plan1 na barra de planilhas, ou pressionar o atalho Shift+F11. 
 

 
 
Vejamos abaixo as especificações para nº de colunas e nº de linhas em cada planilha: 
Colunas – 16.384 (de A até XFD) 
Linhas – 1.048.576 
Células – até 32.767 caracteres em cada célula. 
 
Uma novidade é que a guia Arquivo, que traz os comandos básicos (Novo, Abrir, Salvar, Salvar como, Imprimir, 
Opções, etc.), era visualizada no Excel 2013 como um menu drop down, mas na versão 2016, ao clicar em 
Arquivo, abre-se uma tela com opções, como mostrado na figura a seguir. 
 

 
 
Assim como na interface do programa na versão 2013, o Excel 2016 também trabalha com guias na Faixa de 
Opções, possibilitando rápido acesso às ferramentas. 
 
O Excel também possui guias contextuais, ou seja, relacionada ao objeto selecionado, como por exemplo, ao 
selecionar um gráfico, ele mostra uma guia com opções direcionadas à manipulação do objeto selecionado 
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(Ferramentas de gráfico). 

 
Barra de Acesso Rápido 
 
Na parte superior da tela do programa temos a barra de título, que apresenta o nome do documento em edição 
(Plan1) e o nome do programa que está sendo utilizado (Excel). À esquerda desta barra, temos a Barra de 
acesso rápido, que permite acessar alguns comandos, que, geralmente são mais utilizados, como salvar, 
desfazer, refazer. É possível personalizar essa barra, clicando no menu de contexto (seta para baixo) à direita 
dela (o último botão). 

 

Botão do menu de controle, onde é possível acessar opções como (Restaurar, Mover, Tamanho, 
Minimizar, Maximizar e Fechar). 

 
Obs.: Fechar: Alt+F4 – Fecha o programa. 

Botão Salvar (Ctrl+B) – Permite salvar a pasta em edição. A primeira vez em que o arquivo é salvo, 
aparece a janela Salvar como, onde é possível dar um nome ao arquivo e escolher uma pasta para seu 
salvamento. 

Botão Desfazer (Ctrl+Z) – Permite desfazer a última ação executada. Clicando-se na seta para 
baixo ao lado do botão desfazer, é aberto um menu com as ações executadas, onde é possível desfazer a 
partir de uma determinada ação. 

Botão Refazer (Ctrl+Y) – Permite refazer o que foi desfeito. 

Botão Personalizar Barra de Ferramentas de Acesso 
Rápido - Você pode personalizar essa barra, clicando neste botão (flecha para baixo). Aparece um menu 
contendo outros comandos que podem ser incluídos. 
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No final da Barra de Título do Excel, encontramos os botões (Ajuda, Opções de Exibição da Faixa de Opções, 
Minimizar, Maximizar, que alterna com o Restaurar, e o botão Fechar). O botão Entrar, permite fazer login no 
Office. 

 
O botão em forma de setinha para cima, que aparece no final da Faixa de Opções permite ocultar a Faixa de 
Opções, que compreende os grupos e os botões, ficando visíveis apenas as guias do Excel. 
 
Obs.: Ao minimizar a Faixa de Opções, serão mostrados apenas os nomes das guias. Para que possa 
visualizar novamente a Faixa de Opções, clique uma vez em cima de qualquer guia. 
 
Faixa de Opções 
 
A Faixa de Opções é a parte correspondida pelos grupos e suas ferramentas e foi criada para ajudar o usuário 
a localizar rapidamente os comandos nas guias. 
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Os comandos são organizados em grupos lógicos, reunidos em guias. Cada guia está relacionada a um tipo 
de atividade e algumas guias são exibidas somente quando necessário. Por exemplo, a guia Ferramentas de 
Gráfico somente é exibida quando um gráfico é selecionado. 
 
No Excel 2016, as guias vem com seus nomes em letras maiúsculas, igualmente como na versão 2013. As 
guias do Excel 2016 são: ARQUIVO, PÁGINA INICIAL, INSERIR, LAYOUT DA PÁGINA, FÓRMULAS, 
DADOS, REVISÃO E EXIBIÇÃO. 
 
Como já vimos, outras guias são adicionadas quando elementos são selecionados. 
A Faixa de Opções contém três componentes básicos: 
As Guias, Os grupos e os comandos. 

• Os comandos são organizados em grupos. Um comando pode ser um botão, um menu ou uma caixa 
em que o usuário pode inserir informações. 

 
Os Grupos 

 
• Os grupos são conjuntos de comandos relacionados, exibidos nas guias. Eles reúnem todos os 

comandos que provavelmente serão necessários para um tipo de tarefa e permanecem em exibição e 
acessíveis, fornecendo auxílios visuais. 

 
 
São formas de organização das ferramentas nas guias. 
Cada guia tem seus grupos específicos relacionados a cada atividade. No exemplo da figura acima temos a 
guia “Página Inicial” selecionada e os seus grupos são: Área de Transferência, Fonte, Alinhamento, 
Número, Estilo, Células, Edição. 
 
Observe que alguns grupos possuem uma setinha no canto direito, o que significa que serão abertas opções 
ao clicar nesta seta, podendo ser uma janela ou opções no Painel de Tarefas do Excel. 

 
 
As Guias 
 

• As guias estão localizadas na parte superior da Faixa de Opções. Cada uma delas representa tarefas 
básicas executadas em um determinado programa. 

•  

 

 
As Guias do Excel e seus respectivos Grupos: (os nomes dos grupos que estão sublinhados são aqueles que 
possuem a setinha ao lado, contendo mais opções). 
 
Obs.: A guia Arquivo possui uma exibição diferente das outras guias do programa, apresentando-se, quando 
clicada, como uma janela de opções. 
 
Página Inicial: Área de Transferência, Fonte, Alinhamento, Número, Estilo, Células, Edição. 
 
Inserir: Tabelas, Ilustrações, Aplicativos, Gráficos, Relatórios, Minigráficos, Filtros, Links, Texto, Símbolos. 
 
Layout da Página: Temas, Configurar Página, Dimensionar para Ajustar, Opções de Planilha, Organizar. 
 
Fórmulas: Biblioteca de Funções, Nomes Definidos, Auditoria de Fórmulas, Cálculo. 
 
Dados: Obter Dados Externos, Conexões, Classificar e Filtrar, Ferramentas de Dados, Estrutura de Tópicos. 
 
Revisão: Revisão de Texto, Idioma, Comentários, Alterações. 
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Exibição: Modos de Exibição de Pasta de Trabalho, Mostrar, Zoom, Janela, Macros. 
 
Barra de Fórmulas 
 
A Barra de Fórmulas contém o indicador da célula ativa (no caso do exemplo da figura abaixo, a célula 
selecionada é D1), os botões de cancelamento e confirmação de inserção de dados, além de exibir o conteúdo 
da célula. 
 
Na imagem abaixo, o Excel apresenta uma fórmula com a função SOMA. 

 
 
Barra de Colunas - As Colunas são representadas por letras. 

 
 
Barra de Linhas – As linhas são representadas por números. 

 
 
Célula Ativa - É a célula selecionada. 

 
 

Barra de Status 
 

 
 
A barra de Status é uma área horizontal na parte inferior da janela do Excel. Fornece informações sobre o 
estado atual do que está sendo exibido, Modos de Exibição, Zoom e Controle de Zoom, além de outras 
informações. 
 
Modos de Exibição da Pasta de Trabalho: Normal, Layout da Página, Visualização de Quebra de Página, 
respectivamente. 
Também oferece o controle de zoom e o zoom atual, como visualizado na barra apresentada, 100%. 
 
Movimentação e Seleção 
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A movimentação pela planilha pode ser feita através das teclas de direção → ↓ ← ↑ ou posicionando o 
mouse sobre a célula desejada com um clique. Para visualizar a parte da planilha que não está visível na 
tela, usa-se as barras de rolagem Vertical e Horizontal. 

Para retornar a célula A1, usar a combinação das teclas Ctrl + Home.  Ctrl+End move o cursor para o final da 
planilha. 
 
Seleção de Célula 
 
A seleção de célula é feita à medida que usamos as teclas de direção ou clicamos com mouse sobre a célula 
desejada. 
Uma célula selecionada assume a seguinte aparência. 

 
 
No canto inferior direito da célula, temos um quadradinho preto. 
Ao clicar nele, é possível copiar o conteúdo desta célula para outras células ou escolher Opções de 
Preenchimento. 
 
Intervalo de Células 
 
É um conjunto de células selecionadas na planilha. Identifica-se um intervalo de células através da primeira e 
última célula selecionadas. 

 
A representação escrita de um intervalo de células é feita da seguinte forma: 
Primeira Célula: Última Célula 
Exemplo: (A2:B5) 
 
Os dois pontos significam “até”. É um intervalo de células que compreende as seguintes células: A2, B2, A3, 
B3, A4, B4, A5, B5. 
Existem várias opções para seleção de um intervalo de células. 
 
Selecionando com o Mouse 
 
1º Clicar na primeira célula e mantendo o clique arrastar até a última célula desejada. 
2º Clicar no indicador de uma coluna, seleciona todas as células da planilha na mesma coluna. 
3º Clicar no indicador de uma linha, seleciona todas as células da planilha na mesma linha. 
 
Selecionando através do Teclado 
Selecionar a 1ª célula do intervalo e utilizar a combinação das teclas Shift + as teclas de direção  → ↓ ← ↑ 
de acordo com a direção da seleção. 
 
Shift + → - Seleciona uma célula a direita da primeira célula selecionada na mesma linha. 
Shift + ← - Seleciona uma célula a esquerda da primeira célula selecionada na mesma linha 
Shift + ↓ - Seleciona uma célula ou intervalo de células abaixo da primeira célula ou intervalo de células 
selecionado na mesma coluna. 
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Shift + ↑ - Seleciona uma célula ou intervalo de células acima da primeira célula ou intervalo de células 
selecionado. 
Shift + Ctrl + → - Seleciona todas as células preenchidas da planilha, à direita da primeira célula selecionada, 
na mesma linha 
Shift + Ctrl + ← - Seleciona todas as células preenchidas da planilha, à esquerda da primeira célula 
selecionada, na mesma linha. 
Shift + Ctrl + ↓ - Seleciona todas as células preenchidas da planilha, abaixo da primeira célula selecionada, 
na mesma coluna. 
Shift + Ctrl + ↑ - Seleciona todas as células preenchidas da planilha, acima da primeira célula selecionada, na 
mesma coluna. 
 
Selecionando Células Alternadas 
 
Para selecionar células alternadamente devemos selecionar a primeira célula, pressionar a tecla Ctrl, manter 
pressionada e dar um clique sobre as próximas células desejadas. 
 
Intervalos de Células Alternados 
Selecionando com o mouse. 
1º Selecionar a primeira célula ou o primeiro intervalo; 
2º Apertar a tecla Ctrl, manter pressionada; 
3º Selecionar outras células ou intervalos desejados. 
 
Manipulação de Planilhas 
 
Movimentação 
 
A movimentação entre as planilhas se dá através de um clique com o botão esquerdo do mouse na guia de 
planilhas e da combinação das teclas Ctrl+PageDown para selecionar uma planilha à direita e Ctrl+PageUp 
para selecionar uma planilha a esquerda da planilha selecionada. 
 
Podemos mudar as posições das Planilhas selecionadas dentro da pasta de trabalho ou fazer uma cópia da 
planilha selecionada, para a mesma pasta ou para outra pasta selecionada. 
• Movemos uma planilha selecionada, clicando na mesma e arrastando para a nova posição. 
• Quando clicamos com o botão direito do mouse sobre a planilha desejada, o abrimos o menu rápido interativo 
onde executamos o comando Mover ou Copiar. Este comando abre a caixa de diálogo Mover ou Copiar. 
 
Renomeando uma Planilha 
 
Quando abrimos uma pasta de trabalho no Excel 2016, aparece uma planilha que recebe um nome inicial 
(Plan1). 
Podemos renomear as planilhas dando um outro nome, através do comando Renomear. 
 
1º Para renomear uma planilha, clique sobre a aba da planilha na barra de planilhas e clique com o botão 
direito do mouse. Um menu aparece. 
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2º Clique em Renomear. O nome da planilha será editado e poderá ser modificado. 
Pode-se também dar um duplo clique, sobre a planilha a ser renomeada. 
 
Excluindo Planilhas 
Para excluir uma planilha: 
1º Clique sobre o nome da planilha na barra de planilhas. 
2º Acesse o menu rápido interativo do botão direito do mouse sobre a planilha desejada e clique em Excluir. 

 
 
Ao excluir uma planilha, esta ação não pode ser desfeita e a exclusão é permanente. 
 
Ocultando Planilha 
 
Quando ocultamos uma planilha, ela deixa de ser visível na guia de planilhas. A planilha ser oculta deverá estar 
selecionada. 
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1º Clique sobre o nome da planilha na barra de planilhas. 
2º Acesse o menu rápido interativo do botão direito do mouse sobre a planilha desejada e clique na opção 
Ocultar. 
 
Salvando uma Pasta de Trabalho 
Para que o trabalho não se perca devemos salvá-lo em disco. Pode ser no HD ou em um Pen-drive, ou ainda 
em outro tipo de mídia. O documento principal do Excel chama- se Pasta. Uma Pasta de Trabalho gravada é 
um arquivo que será guardado dentro de uma Pasta de Arquivos. 
Quando salvamos uma pasta de trabalho pela primeira vez, o sistema precisa de algumas informações para 
gravar o arquivo. 
 
Para salvar um arquivo novo: 
1º Acesse a Guia Arquivo, e clique no comando Salvar ou Salvar Como. Como é a primeira vez que o arquivo 
está sendo salvo, a janela “Salvar Como” será aberta para que seja escolhida a pasta onde seu arquivo será 
salvo. Dê um nome ao arquivo e clique em OK. 
Quando utilizamos o comando Salvar em uma pasta de trabalho pela primeira vez, o Sistema abre a caixa de 
diálogo Salvar Como. 
 
Fechando uma Pasta de Trabalho 
Para fechar uma Pasta de Trabalho sem sair do Excel existem quatro opções 
1º Através da Guia Arquivo, comando Fechar. 
2º Através do botão de controle Fechar da janela do documento. 
3º Através da Caixa de Controle da janela do documento e no comando Fechar. 
4º Através da combinação das teclas Ctrl+F4 ou Ctrl+W no teclado. 
 
Em qualquer uma das opções, se o documento não tiver sido salvo o Assistente perguntará se você deseja 
salvar as alterações. 
 
Editando uma Planilha 
A edição de uma planilha consiste em inserir copiar, excluir e alterar dados nas células que servirão para a 
apresentação de resultados. 
 
Tipos de Dados 
Uma célula pode dados do tipo: 
Texto - Toda e qualquer letra, palavra inserida na célula, como nomes de pessoas, títulos de colunas, descrição 
de itens, etc. 
Número - Todo e qualquer tipo de número, podendo ter o valor negativo ou positivo. 
Fórmula - É uma expressão aritmética envolvendo números, operadores, funções e endereços de células. 
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Toda fórmula deve iniciar, por padrão, pelo operador de igualdade: = . Porém, pode-se iniciar uma fórmula 
com: 
= (Igual) 
+ (Sinal de Adição) 
- (Sinal de Subtração) 
@ (Arroba) – Obs.: Inicia-se uma fórmula com @, somente quando preceder uma função. Ex.: @SOMA(A1:B4) 
 
Inserindo Dados 
 
Toda informação digitada deve ser depositada dentro de uma célula. Quando o conteúdo de uma célula for 
texto e não couber em sua largura aparente, o texto invadirá o espaço da célula ou células adjacentes, porém, 
continuará pertencendo à célula em que foi digitado. Caso a célula ou células adjacentes possuam algum 
conteúdo, o texto será mostrado somente na sua célula de origem. 
 
Quando o conteúdo de uma célula for numérico e não for possível mostrá-lo totalmente, serão mostrados vários 
sinais # (cerquilha, tralha ou jogo da velha), na célula ou o número será apresentado em notação científica, 
caso ainda a célula não tenha sido formatada como número; porém o conteúdo da célula ainda será aquele 
que foi digitado. 
 
Em ambos os casos, deve-se aumentar a largura da coluna para visualizar os dados. 
Quando selecionamos uma célula, está fica disponível para receber os dados que serão digitados. À medida 
que os dados vão sendo digitados, eles são mostrados na Barra de Fórmulas. 
- Em caso de erros na digitação basta usar a tecla Back Space. 
- Para confirmação dos dados digitados usa- se a tecla Enter, as setas de direção → ↓ ← ↑ ou o botão 

Confirmar da Barra de Fórmulas. 

- Para cancelar a digitação dos dados, Tecle Esc ou o botão Cancelar da Barra de Fórmulas. 
- Para mudar de linha dentro da mesma célula, deve-se pressionar o atalho Alt+Enter. 
 
Inserindo Fórmulas 
 
As fórmulas são o meio mais prático de obtenção e manutenção de dados nas planilhas pois são atualizadas 
a cada nova alteração de dados. 
Para que as fórmulas funcionem no Excel, devemos seguir umas regras básicas: 
Iniciar a digitação de uma fórmula com o sinal de igual = 
(Igual), + (Sinal de Adição), - (Sinal de Subtração) ou @ 
(Arroba) – Obs.: Inicia-se uma fórmula com @, somente quando preceder uma função. 
 
Devemos usar o endereço das células para que o resultado da fórmula seja atualizado a cada alteração nas 
células envolvidas na fórmula. 
O endereço das células podem ser digitados ou apontados com a tecla Shift mais setas de direção ou com o 
mouse, clicando e arrastando a seleção. 
O uso dos parênteses é importante para as fórmulas grandes que envolve vários cálculos ou procedimentos. 
 
Os operadores usados para a definição da fórmula são: 
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PowerPoint 2016 
 
Iniciação Rápida: Os modelos incluem a maioria das definições e estrutura necessárias para que se possa 
concentrar nos seus dados. Ao abrir o PowerPoint 2016 verá vários modelos para orçamentos, calendários, 
formulários, relatórios e muito mais.  
 

  
 
Alinhar e espaçar os objetos de maneira uniforme: Não é mais preciso ficar analisando os objetos em seus 
slides para ver se eles estão alinhados. As Guias Inteligentes aparecem automaticamente quando seus objetos, 
como imagens, formas, entre outros, estiverem muito próximos, além de mostrarem quando eles estiverem 
espaçados de forma irregular.  

  
 
Novo conta-gotas para correspondência de cores: Você pode capturar a cor exata de um objeto em sua 
tela e então aplicá-la a qualquer forma. O conta-gotas faz o trabalho de correspondência para você.  

  
 
Comentários: Agora você pode fazer comentários no PowerPoint com o novo painel Comentários. E pode 
mostrar ou ocultar comentários e revisões.  
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Salve e compartilhe os arquivos na nuvem: A nuvem é como um armazenamento de arquivos no céu. Você 
pode acessá-lo a qualquer momento que estiver online. Agora é fácil compartilhar um documento usando o 
SharePoint ou o OneDrive. De lá, você pode acessar e compartilhar seus documentos do Word, planilhas do 
Excel e outros arquivos do Office. Você pode até mesmo trabalhar com seus colegas no mesmo arquivo ao 
mesmo tempo.  

  
 
Microsoft Office PowerPoint 2016 
 

  
 
Apresentação Multimídia: Uma apresentação é um arquivo multimídia, cujo objetivo é informar sobre um 
determinado tema, podendo usar imagens, sons, textos e vídeos, que podem ser animados de diferentes 
maneiras.  
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Slides e Tópicos: Slides são os nomes dados as páginas/folhas criadas nas apresentações do PowerPoint e 
representadas no formato WYSIWYG. Tópicos são os nomes dados as páginas/folhas criadas cuja 
visualização é feita no formato de lista ou estrutura.  
 
Anotações: Use o painel de anotações na exibição Normal para gravar anotações sobre os slides. Você pode 
digitar e formatar suas anotações enquanto trabalha na exibição Normal, mas para ver como as anotações 
serão impressas e o efeito geral da formatação de qualquer texto, como as cores da fonte, alterne para o Modo 
de anotações. Também é possível verificar e alterar os cabeçalhos e rodapés de suas anotações no Modo de 
anotações. Cada anotação mostra uma imagem de slide, junto com as anotações correspondentes a um slide. 
No Modo anotações, você pode ornamentar suas anotações com gráficos, imagens, tabelas ou outras 
ilustrações.  

  
    
• PPTX e PPSX: extensão de nomes de arquivos de apresentações do Microsoft PowerPoint 2010.  

 
 
PDF: Portable Document Format (PDF) é um formato de arquivo, desenvolvido pela Adobe Systems em 1993, 
para representar documentos de maneira independente do aplicativo, do hardware e do sistema operacional 
usados para criá-los. Um arquivo PDF pode descrever documentos que contenham texto, gráficos e imagens 
num formato independente de dispositivo e resolução. O PDF é um padrão aberto, e qualquer pessoa pode 
escrever aplicativos que leiam ou escrevam neste padrão. Para leitura dos arquivos PDF usamos o programa 
gratuito Adobe Acrobat Reader, para edição usamos o programa comercial Adobe Acrobat Writer e para criação 
de arquivos PDF podemos usar vários programas distribuídos gratuitamente na Internet. O pacote Microsoft 
Office gera arquivos PDF de forma nativa a partir da versão 2010.  
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LibreOffice Impress: Programa da suíte para escritório LibreOffice, equivalente ao Microsoft PowerPoint. 
Extensão padrão do LibreOffice Impress é a .ODP, que faz parte dos ODF (Open Document Formats).  
 

  
 
Office Web Applications (ou Office Web Apps): Os Office Web Apps são complementos online do Word, 
Excel, PowerPoint e OneNote que possibilitam trabalhar com documentos do Office de qualquer lugar usando 
um navegador com suporte. Antes de acessar o Office Web Apps é preciso se conectar ao OneDrive 
(www.onedrive.com). O Onedrive é um serviço de armazenamento que faz parte da linha Windows Live da 
Microsoft. Com ele é possível armazenar e hospedar qualquer arquivo, usando uma Conta da Microsoft.

 
 
Office Mobile: Exiba e edite documentos do Word, do Excel e do PowerPoint em praticamente qualquer lugar. 
O conteúdo e a formatação permanecem inalterados para que os documentos continuem com ótima aparência 
quando você os abrir novamente no PC ou Mac.  

  
 
Office para Ipad: Veja, crie, edite e imprima documentos do Office no seu iPad® com os aplicativos Word, 
Excel e PowerPoint compatíveis com toque. No Word, adicione comentários ou controle alterações enquanto 
trabalha com outras pessoas. Examine e atualize as planilhas do Excel e adicione facilmente fórmulas ou 

      



                                                    Apostilas OBJETIVA – Concursos Públicos - Brasil 

48 
 

gráficos. Faça alterações em apresentações do PowerPoint e projete-as sem conexões de fios em uma tela 
grande. Editar e criar documentos no Office para iPad requer uma assinatura qualificada do Office 365.  
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Interface do PowerPoint 2016 
 
Iniciação Rápida: Os modelos fazem a maior parte da configuração e o design do trabalho para você, assim 
você poderá se concentrar nos dados. Quando você abre o PowerPoint2016 são exibidos modelos para 
orçamentos, calendários, formulários e relatórios, e muito mais.  
 

  
 
Faixa de Opções: A Faixa de Opções foi criada para ajudá-lo a localizar rapidamente os comandos 
necessários para executar uma tarefa. Os comandos são organizados em grupos lógicos, reunidos em guias.  
 
Cada guia está relacionada a um tipo de atividade como gravação ou disposição de uma página. Para diminuir 
a desorganização, algumas guias são exibidas somente quando necessário. Por exemplo, a guia Ferramentas 
de Imagem somente é exibida quando uma imagem é selecionada.  
I. Guias: Agrupam uma série de Grupos.  
II. Grupos: Agrupam uma série de Comandos.  
III. Comandos: Podem ser botões de ação, caixas de seleção (com valores sugeridos), caixas de texto (para 
digitar os valores) ou menus/listas com outras opções.  
 

 
 
Modo de exibição Backstage ou Guia Arquivo: Quando você clicar na Guia Arquivo, verá os mesmos 
comandos básicos disponíveis nas versões anteriores do Microsoft Office para abrir, salvar e imprimir arquivos, 
além de novos comandos como Concluir e Publicar. Essa guia que contém todas as operações com arquivos 
é também conhecida como Modo de Exibição Backstage. Essa opção apresenta um espaço centralizado para 
todas as tarefas de gerenciamento de arquivos, incluindo salvar, compartilhar, imprimir, publicar e a nova opção 
exportar, que permite a criação de arquivos portáveis como o PDF.  
 

 

  

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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Guias 

 
As guias da faixa de opções agrupam ferramentas e recursos com base na respectiva finalidade. Por exemplo, 
para dar uma aparência melhor aos seus slides, utilize as opções da guia Design. As ferramentas usadas para 
animar objetos no slide estão na guia Animações. 
 
Vamos dar uma olhada no que pode ser encontrado em cada uma das guias da faixa de opções do PowerPoint. 
 
1. Página Inicial 
 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx


                                                                 Apostilas OBJETIVA – Concursos Públicos - Brasil  

51 
 

 
A guia Página Inicial contém os recursos Recortar e Colar, as opções de Fonte e Parágrafo e o que mais 
você precisa para adicionar e organizar slides. 
 
2. Inserir 
 

 
Clique em Inserir para adicionar um elemento a um slide: imagens, formas, gráficos, links, caixas de texto, 
vídeos e outros. 
 
3. Design 

 
Na guia Design, você pode adicionar um tema ou um esquema de cores, ou pode formatar a tela de fundo do 
slide. 
 
4. Transições 

 
Configure o modo como os slides passam de um para o outro na guia Transições. O grupo Transição para 
este Slide mostra uma galeria com as possíveis transições; clique em Mais na parte lateral da galeria para 
ver todas as opções. 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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5. Animações 

 
Use a guia Animações para coreografar os movimentos dos objetos nos slides. Observe que o grupo 
Animação contém uma galeria com várias possibilidades de animações; para ver outras opções, clique em 

Mais . 
 
6. Apresentação de Slides 

 
Na guia Apresentação de Slides, configure o modo como você deseja mostrar sua apresentação para as 
pessoas. 
 
7. Revisão 

 
A guia Revisão permite adicionar comentários, verificar a ortografia do texto ou comparar uma apresentação 
com outra (por exemplo, uma versão anterior). 
 
8. Exibir 

 
Há vários modos de exibir uma apresentação, dependendo de onde você está no processo de criação ou de 
entrega.  
 
9. Arquivo 
Em uma ponta da faixa de opções fica a guia Arquivo, usada para operações "de bastidores" realizadas com 
um arquivo; por exemplo, abrir, salvar, compartilhar, exportar, imprimir e gerenciar a apresentação. Clique na 
guia Arquivo para abrir um novo modo de exibição chamado Backstage. 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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Clique na lista que aparece à esquerda para executar a ação desejada; por exemplo, clique em Imprimir para 

encontrar as opções e configurações para imprimir a apresentação. Clique em Voltar para retornar à 
apresentação em que você estava trabalhando. 
 
10. Guias de ferramentas 
Quando você clica em certas partes dos slides, como imagens, formas, SmartArt ou caixas de texto, uma nova 
guia colorida aparece. 

 
 
No exemplo acima, a guia Ferramentas de Desenho aparece quando você clica em uma forma ou uma caixa 
de texto. Quando você clica em uma imagem, a guia Ferramentas de Imagem é exibida. Outras guias desse 
tipo são: Ferramentas de SmartArt, Ferramentas de Gráfico, Ferramentas de Tabela e Ferramentas de Vídeo.  
 
Essas guias desaparecem ou mudam quando você clica em outro elemento da apresentação. 
 
Barra de Ferramentas de Acesso Rápido: A Barra de Ferramentas de Acesso Rápido é personalizável e 
contém um conjunto de comandos independentes da guia exibida no momento. Você pode adicionar botões 
que representam comandos à barra.  

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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Painel de Slides e Tópicos: Painel localizado, por padrão, ao lado esquerdo da janela do PowerPoint, permite 
navegar de forma rápida entre os slides ou conteúdos dos slides da apresentação ativa.  
 
Slides: Modo de visualização que apresenta miniaturas dos slides. Mostra o design, layout e conteúdo 
formatado dos slides. É o modo utilizado para verificar a ordem de apresentação dos slides.  
 

  
 
Tópicos: Modo de visualização que apresenta os slides separados por tópicos. Mostra os parágrafos criados 
no slide conforme os níveis estabelecidos, os marcadores ou numerações associadas e permite edição dos 
textos. Não mostra o conteúdo formatado. É o modo utilizado para verificar o conteúdo (textos inseridos nos 
slides) dos slides.  

  

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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Painel de Tarefas: Painel de Tarefas é uma janela localizada na parte direita do PowerPoint que auxilia a 
execução das mais diversas tarefas no PowerPoint.  
 

  
 
Painel de Anotações: Um painel disponível no canto inferior do modo de exibição normal, no qual você digita 
as anotações que deseja incluir em um slide. Você imprime essas anotações como páginas de anotações ou 
as exibe ao salvar uma apresentação como página da Web.  

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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Painel de Comentários: Um painel disponível no canto esquerdo que exibe os comentários e respostas a 
esses comentários realizados pelos autores da Apresentação em edição.  

  
 
Modos de Exibição de Apresentação: Alterna os modos de exibição da apresentação ativa.  
 

                Modos de Exibição de Apresentação 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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Imagem Modo Função 

 

Normal 
Modo padrão de edição, apresentando o painel de 
Tópicos e Slides, o Painel de Anotações e o Painel de 
Edição de Slides. 

 

Classificação de 
Slides 

Exibe os slides e formato de miniatura, um ao lado do 
outro. É o modo ideal para verificar a ordem de 
apresentação dos slides. 

 

Modo de Exibição de 
Leitura 

Exibir a apresentação como uma apresentação de 
slides que cabe na janela. 

 

Apresentação de 
Slides Inicia a apresentação de slides a partir do slide atual. 

 
Barra de Status: Exibe uma série de informações a respeito da apresentação em edição como: Indicador de 
Slide, Tema utilizado e outros, além de permitir alterar o modo de visualização e o nível de zoom do documento.  
    
 Barra de Status 

Imagem Modo Função 

  

Anotações  Exibe/Oculta o Painel de anotações no PowerPoint.  

  

Comentários  Exibe/Oculta o Painel de Comentários no PowerPoint.  

 
 

Criando Nova Apresentação 
 
O PowerPoint 2016 possui modelos predefinidos, com esquemas de cores, slides e títulos mestres com 
formatação personalizada e fontes estilizadas que juntos, produzem uma determinada aparência. 
 
Clique dentro da caixa de texto com a descrição Clique para adicionar um subtítulo e digite o texto desejado. 
Para salvar sua apresentação, clique na guia Arquivo, opção Salvar como..., clique duas vezes em 
Computador, procure a pasta na qual deseja salvar seu arquivo, digite um nome para ele e clique no botão 
Salvar. 
 
Após o clique, o documento é salvo e seu nome é exibido na Barra de Título do PowerPoint 2016.  
 
Observe a Barra de Título. 
 
Para fechar a apresentação atual, clique na guia Arquivo e selecione a opção Fechar. 
Após o clique, sua apresentação foi fechada. Vamos então fechar o programa, para isso basta clicar sobre o 
botão Fechar na Barra de Título. 
 
Para abrir sua apresentação salva anteriormente, abra o programa PowerPoint 2016, em seguida clique em 
Abrir Outras 
 
Apresentações, clique duas vezes em Computador, procure pela pasta onde o arquivo foi salvo, e por fim clique 
sobre ele e no botão Abrir. 
 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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Inserindo Novo Slide 
 
A inserção de novos slides na apresentação pode ser efetuada pelo item Novo Slide. Este item é dividido em 
duas partes, a parte de cima insere um novo slide a partir do modelo de cima e a parte de baixo abre mais 
opções de modelo de slides: 
 
Na guia Página Inicial encontra-se o botão Novo Slide. 
Veja como fica a sua apresentação com o novo slide criado. 
Observe que ao lado do slide aparece o número 2. 
Clique na borda da caixa de texto onde está a descrição Clique para adicionar texto, com este clique a caixa 
será selecionada. Em seguida, aperte a tecla DELETE. Com isso a caixa será excluída do nosso slide. 
 
Caso o layout do seu slide não esteja de acordo com o que precise, é possível mudar sua aparência. 
 
Na guia Página Inicial, ative a opção Layout. 
 
Formatando Slides 
Para formatar os textos dos slides, basta selecionar o que deseja formatar e através da guia Página Inicial 
fazer as modificações que desejar. 
 
Tipo da Fonte, Tamanho da Fonte, cor, etc. 

 
 
Inserindo Imagem e Clip-art 
 
Na galeria de clip-art´s você pode escolher várias imagens, essas já vem com o programa. É fácil acrescentar 
uma imagem de clip-art, aplicando um layout preparado, do PowerPoint. A maioria das imagens dessa galeria 
dependem da internet, pois são encontradas no Microsoft Online. 
 
Para inserir um clip-art, mantenha o slide no qual deseja inserir selecionado em seguida clique na guia Inserir, 
procure pela opção Imagens Online, note que surgem duas opções, clique em Clip-art do Office.com e na frente 
pesquise pela imagem que desejar. Escolha a imagem que melhor lhe agrada, clique nela e depois no botão 
Inserir. 
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Para inserir uma imagem que está salva no computador, ative a guia Inserir e clique em Imagens. 

 
 
Quando surgir a caixa de diálogo Inserir Imagem, procure pela pasta onde sua imagem está salva e clique 
duas vezes sobre ela. 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx


                                                                 Apostilas OBJETIVA – Concursos Públicos - Brasil  

60 
 

 
 
Quando clicamos em uma imagem em nossa apresentação, surgem pequenos quadrados brancos, estes 
servem para aumentar ou diminuir a nossa imagem. 

 
 
Inserindo Formas 
As AutoFormas são grupos de formas pré-criadas que incluem elementos básicos, como retângulo, círculo, 
triângulo, além de uma variedade de linhas e conectores, setas largas, símbolos e textos explicativos. 
 
Podemos inseri-las através da guia Inserir, botão Formas. 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx


                                                                 Apostilas OBJETIVA – Concursos Públicos - Brasil  

61 
 

 
Ao clicarmos duas vezes sobre uma forma, surge a guia Ferramentas de Desenho. 
 

 
 
Formatando Textos e Imagens 
 
Assim como os textos, imagens também podem receber formatações. 
 
Quando selecionamos um texto da nossa apresentação, surge a guia Ferramentas de Desenho, nela podemos 
modificar o nosso texto. 

 
Clicando duas vezes sobre uma imagem surge à guia Ferramentas de Imagem, através dela podemos fazer 
várias alterações em nossa figura. 
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Em Estilos de Imagem, clique no botão Mais e escolha o efeito que desejar dentre os vários que surgem. 

 
Inserindo Tabela 
Tabelas são conjuntos de linhas e colunas de células distribuídas ordenadamente, que podem ser preenchidas 
com textos e desenhos. 
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Para inserir uma tabela, ative a guia Inserir, clique na setinha do botão Tabela. Passe o mouse e veja uma pré-
visualização da tabela em seu slide. 

 
Perceba que quando a tabela está selecionada, surgem pontos ao seu redor, eles nos auxiliam na hora de 
aumentar ou diminuir a nossa tabela. 
 

 
Vamos ver agora como formatar a nossa tabela. A formatação de uma tabela consiste em definir opções de 
borda, preenchimento e caixa de texto. 
 
Para formatar uma tabela ou algumas de suas células, basta selecioná-la(s), assim como fazemos com textos, 
e utilizar as opções da guia Ferramentas de Tabela. 
 
Na guia Design encontramos quatro grupos: Opções de Estilo de Tabela, Estilos de Tabela, Estilos de WordArt 
e Desenhar Bordas. 
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Na guia Layout encontramos sete grupos: Tabela, Linhas e Colunas, Mesclar, Tamanho da Célula, 
Alinhamento, Tamanho da Tabela e Organizar. 

 
Para excluir uma linha ou coluna, basta selecioná-la e na guia Layout procurar pelo botão Excluir. 

 
Para incluir uma linha ou coluna, basta procurar na mesma guia Layout as opções de Inserir Acima, Inserir 
Abaixo, Inserir à Esquerda ou Inserir à Direita. 
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Quando desejar mudar o estilo da tabela é preciso ativar a guia Design. Existe no grupo Estilos de Tabela 
algumas opções visíveis. Para ver mais estilos é só clicar no botão Mais. 

 
 
Caixa de Texto 
Em uma apresentação podemos inserir texto em qualquer lugar, basta utilizar a Caixa de texto, encontrada na 
guia Inserir do grupo Texto. 
 
Na guia Inserir você encontrará a opção Caixa de Texto, clique sobre ela. Depois, clique em algum lugar em 
branco, mantenha o clique pressionado e arraste o mouse criando a área que vai receber o texto. 

 
Com a caixa de texto criada, basta digitar o texto nela. 

 
Hiperlink 
No PowerPoint podemos criar hiperlinks, é uma conexão de um slide com: outro slide, uma apresentação 
personalizada, uma página da Web ou um arquivo. 
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O hiperlink pode ser em um texto, ou objeto como uma figura, gráfico, forma de WordArt. Hiperlink nada mais 
é que uma coisa que te leva a outro lugar. 
 
Ao selecionar a imagem, texto ou objeto que irá conter um hiperlink, ativamos o botão Ação na guia Inserir. 
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Correio Eletrônico - MS Outlook  
 
Microsoft Outlook é um cliente de e-mail, integrante do Microsoft Office. Diferentemente do Outlook Express, 
que é usado basicamente para receber e enviar e-mail, o Microsoft Outlook além das funções de e-mail, ele é 
um calendário completo, onde você pode agendar seus compromissos diários, semanais e mensais. Ele traz 
também um rico gerenciador de contatos, onde você pode além de cadastrar o nome e e-mail de seus contatos, 
todas as informações relevantes sobre os mesmos, como endereço, telefones, Ramo de atividade, detalhes 
sobre emprego, Apelido, etc. Oferece também um Gerenciador de tarefas, as quais você pode organizar em 
forma de lista, com todos os detalhes sobre determinada atividade a ser realizada. Conta ainda com um campo 
de anotações, onde ele simula aqueles post-its, papeis amarelos pequenos autoadesivos. Utilizado geralmente 
no sistema operacional Windows.  
 
Correio Eletrônico  
 
O software de correio eletrônico surgiu com o objetivo de auxiliar a comunicação e a troca de informações entre 
as pessoas. Anteriormente ao surgimento do correio eletrônico, os documentos e mensagens eram distribuídos 
de maneira menos ágil, comparando-se com o trabalho realizado pelos correios ou por outros meios 
tradicionais.   
Cada usuário deste sistema possui um endereço eletrônico conhecido como e-mail. Através de programas de 
computadores que são clientes de e-mail e de servidores de correio eletrônico o usuário recebe e envia 
mensagens.  
 
Termos  
 
Endereço Eletrônico: É um endereço digital, único no planeta, constituído por  
Usuário, Login ou conta. Designa um único usuário associado a um provedor;  
@: O símbolo arroba divide o endereço eletrônico entre o nome do usuário e o endereço do provedor;  
Provedor: Identifica o nome do provedor do endereço eletrônico. Ou seja, a empresa, entidade ou pessoa que 
contém os usuários indicados antes do símbolo da arroba. É uma informação única no mundo.   
Tipagem: indica o tipo do endereço (normalmente definido pelo tipo do provedor). Exemplos: com: comercial, 
edu: educacional, gov: governamental e etc.  
País: indica o país de origem do endereço do servidor. Exemplos: uk: Reino Unido, br: Brasil, it: Itália e etc.  
 

 
 
Servidores de E-mail: Um servidor de E-mail gerencia os e-mails que são enviados e recebidos. Os servidores 
de e-mail podem ser servidores Internet, onde e-mails enviados e recebidos podem ser transitados para 
qualquer lugar do mundo, ou servidores de correio de intranet onde as mensagens trafegam apenas dentro da 
empresa.  
 
Clientes de E-mail: Cliente de e-mail é um programa de computador que permite enviar, receber e personalizar 
mensagens de e-mail.  
Webmail: Webmail é uma interface da World Wide Web que permite ao utilizador ler e escrever e-mail usando 
um navegador.  
Programas Locais: Um programa que é instalado localmente no computador. Não é uma interface Web 
 
Lista de clientes de correio eletrônico  

• Hotmail;  
• AOL e/ou AIM;  
• Becky!;  
• Calypso;  
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• Eudora;  
• Apple;  
• Lotus organizer;  
• Kmail;  
• M2;  
• Mail;  
• Mozilla (cliente de e-mail incluído);  
• Mozilla Thunderbird;  
• Novell Evolution;  
• Opera (cliente de e-mail incluído);  
• Outlook;  
• Outlook Express;  
• Pegasus;  
• Pine;  
• Microsoft Entourage; -  Sylpheed; -  Gmail.  
• Email (Windows 8)  

  
Clientes de Correio Microsoft  
 
Outlook Express (Windows XP): Microsoft Outlook Express é um programa cliente de e-mail e de notícias da 
Microsoft. Ele permite que o usuário administre mais de uma conta de e-mail e também utilize formatação 
HTML nas mensagens. O software acompanha gratuitamente alguns produtos da Microsoft, tais como o 
Microsoft Internet Explorer (a partir de sua versão 4.x), o sistema operacional Windows 98, Windows ME 
(Millenium), Windows 2000, Windows XP e Microsoft Office 98 para Macintosh. Vale ressaltar que o Outlook 
Express foi criado mais especificamente para usuários de computadores domésticos, que obtêm acesso às 
suas mensagens de e-mail acessando um ISP (Provedor de Serviços de Internet). No caso do Windows Vista, 
este foi substituído pelo Windows Mail.  
 
Windows Mail (Windows Vista): O Windows Mail é o cliente de e-mail e notícias do Windows Vista, substituto 
do antigo Outlook Express. Este programa de correio eletrônico incorpora, ao contrário do seu predecessor, 
uma pasta para correio não solicitado. É dotado de uma nova interface e de caixas de procura. Embora versões 
anteriores do Outlook Express suportassem o envio de mensagens instantâneas, o Windows Mail não suporta 
este tipo de programa, nem suporta servidores http, motivo pelo qual quem tiver uma conta Hotmail não poderá 
acessar essa conta no Windows Mail. Não é possível também criar regra para mensagens em pastas 
específicas, como era no Outlook Express.  
 
Windows Live Mail (Windows 7): Windows Live Mail (anteriormente chamado de Windows Live Mail Desktop) 
é um programa gerenciador de e-mails da linha Windows Live, da Microsoft. É o substituto do Outlook Express 
e do Windows Mail para o sistema operacional Windows 7.  
 
Outlook: Microsoft Outlook é um cliente de e-mail, integrante do Microsoft Office. Diferentemente do Outlook 
Express, que é usado basicamente para receber e enviar e-mail, o Microsoft Outlook além das funções de e-
mail, ele é um calendário completo, onde você pode agendar seus compromissos diários, semanais e mensais. 
Ele traz também um rico gerenciador de contatos, onde você pode além de cadastrar o nome e e-mail de seus 
contatos, todas as informações relevantes sobre os mesmos, como endereço, telefones, Ramo de atividade, 
detalhes sobre emprego, Apelido, etc. Oferece também um Gerenciador de tarefas, as quais você pode 
organizar em forma de lista, com todos os detalhes sobre determinada atividade a ser realizada. Conta ainda 
com um campo de anotações, onde ele simula aqueles post-its, papeis amarelos pequenos autoadesivos. 
Utilizado geralmente no sistema operacional Windows.  
    
Adicionar Nova Conta de E-mail no Outlook 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx


                                                                 Apostilas OBJETIVA – Concursos Públicos - Brasil  

69 
 

  
 
Conta de E-mail  

  
    
Automaticamente o Outlook realiza a conexão com seu servidor de e-mails e a configuração da sua 
conta.  
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Definir manualmente as configurações do servidor ou tipos de servidor adicionais.  
 

  
 
Preencha os dados conforme informações fornecidas pelo provedor do endereço de correio eletrônico. 
Escolha o tipo de Conta: POP ou IMAP.  
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 Ações Rápidas: Use os comandos nas listas de mensagens para obter uma ação rápida.   
I - Sinalize, exclua ou marque suas mensagens como lidas ou não lidas com comandos práticos na lista de 
mensagens. .  

  
II - Além disso, com os botões Todos e Não Lidos na caixa de entrada, você pode se concentrar nas mensagens 
desejadas.  

  
 
Cartão de Visita: O Cartão de Visita reúne todos os principais detalhes de um contato em um lugar: telefone, 
e-mail, endereço, informações da empresa, atualizações em redes sociais e até mesmo quando ele está 
disponível. No cartão, você pode agendar uma reunião, enviar uma mensagem instantânea ou fazer uma 
chamada. Ele é um ponto único para toda a comunicação.  
  
 
Barra de Navegação Rápida: Alternar rapidamente entre os principais elementos do Outlook: Logo acima da 
barra de status na parte inferior da tela, você encontrará uma visão mais clara de E-mail, Calendário, Pessoas 
e Tarefas para uma navegação mais fácil.  

  
 
Previsão do Tempo: Você não precisa procurar a previsão do tempo local, pois ela já está na visão de 
Calendário, juntamente com as condições atuais.  
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Faixa de Opções: A Faixa de Opções foi criada para ajudá-lo a localizar rapidamente os comandos 
necessários para executar uma tarefa. Os comandos são organizados em grupos lógicos, reunidos em guias. 
Cada guia está relacionada a um tipo de atividade como gravação ou disposição de uma página. Para diminuir 
a desorganização, algumas guias são exibidas somente quando necessário. Por exemplo, a guia Ferramentas 
de Imagem somente é exibida quando uma imagem é selecionada.  
 
I. Guias: Agrupam uma série de Grupos.  
II. Grupos: Agrupam uma série de Comandos.  
III. Comandos: Podem ser botões de ação, caixas de seleção (com valores sugeridos), caixas de texto (para 
digitar os valores) ou menus/listas com outras opções.  

 
 
Modo de exibição Backstage ou Guia Arquivo: Quando você clicar na Guia Arquivo, verá os mesmos 
comandos básicos disponíveis nas versões anteriores do Microsoft Office para abrir, salvar e imprimir arquivos, 
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além de novos comandos como Concluir e Publicar. Essa guia que contém todas as operações com arquivos 
é também conhecida como Modo de Exibição Backstage. Essa opção apresenta um espaço centralizado para 
todas as tarefas de gerenciamento de arquivos, incluindo salvar, compartilhar, imprimir, publicar e a nova opção 
exportar, que permite a criação de arquivos portáveis como o PDF.  
 

 
Barra de Ferramentas de Acesso Rápido: A Barra de Ferramentas de Acesso Rápido é personalizável e 
contém um conjunto de comandos independentes da guia exibida no momento. Você pode adicionar botões 
que representam comandos à barra.  
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Painel de Navegação:  

  
  
Painel de Pastas  

 
 
Painel de Leitura:  
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Painel de Pessoas:  

  
 
Painel de Tarefas Pendentes:  
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• Barra de Tarefas Pendentes:  

  
    
Barra de Status: Exibe uma série de informações a respeito da apresentação em edição como: Indicador de Slide, 
Tema utilizado e outros, além de permitir alterar o modo de visualização e o nível de zoom do documento.  
 

   
 

                            Barra de Status  
Imagem Modo Função   
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Anotações Exibe/Oculta o Painel de 
anotações no PowerPoint. 

 

 

Comentários Exibe/Oculta o Painel 
Comentários no PowerPoint. 

de 

 

  
 

 
Guias, Grupos e Comandos do Microsoft Office Outlook 

 

Mensagens nas Pastas – Faixa de Opções - Guia Arquivo 

Imagem Comando Função 

 

Informações 

Exibe Detalhes/Propriedades do documento atual. 
Apresenta as funcionalidades: Otimizar 

Compatibilidade, Tamanho e Desempenho de Mídia, 
Proteger Documento e Versões. 

 

Abrir e Exportar 
Abrir calendários e outros arquivos do Outlook. Essa 

opção também  é  utilizada  para 
 Importar/Exportar informações/configurações. 
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Internet 
Navegação internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. 

 
Internet 
 
A Internet é um conjunto de redes de computadores que conecta milhões de computadores no mundo inteiro, 
inclusive o seu. Ela é também uma vasta fonte de informações que está em constante mudança e expansão. Desde 
a sua criação na década de 1970, ela tem crescido exponencialmente e é agora usada por milhões de pessoas, 
desde as instituições comerciais e educacionais até os consumidores individuais. 
 

 
 
Uma vez conectado à Internet, você pode ter acesso a uma rica gama de informações, incluindo páginas da World 
Wide Web, correio eletrônico, chat, grupos de notícias, mensagens instantâneas, software, jogos, informações 
meteorológicas, museus, bibliotecas, enfim o que você estiver procurando. 
 
Um provedor de serviços de internet (ISP) mantém um servidor que está diretamente conectado com a Internet. 
Para conectar o seu computador com a Internet, você deve usar um modem ou uma placa de rede ou também 
wireless (rede sem fio) conectar para esse provedor. O provedor lhe cobra uma taxa mensagem pelo uso da 
Internet, já existem no Brasil serviços gratuitos de Internet com rede sem fio que são disponibilizados pelas 
prefeituras ou outros meios. 
 
Como se conectar com a Internet? 
 
Provedor 
 
O provedor é uma empresa prestadora de serviços que oferece acesso à Internet. Para acessar a Internet, é 
necessário conectar-se com um computador que já esteja na Internet (no caso, o provedor) e esse computador 
deve permitir que seus usuários também tenham acesso à Internet.  
 
No Brasil, a maioria dos provedores está conectada a Embratel, que por sua vez, está conectada com outros 
computadores fora do Brasil. Esta conexão chama-se link, que é a conexão física que interliga o provedor de 
acesso com a Embratel. Neste caso, a Embratel é conhecida como backbone, ou seja, é a "espinha dorsal" da 
Internet no Brasil. Pode-se imaginar o backbone como se fosse uma avenida de 3 pistas e os links como se fossem 
as ruas que estão interligadas nesta avenida.  
 
Tanto o link como o backbone possuem uma velocidade de transmissão, ou seja, com qual velocidade ele transmite 
os dados. Esta velocidade é dada em bps (bits por segundo). 
 
Software 
Para cada tipo de recurso que você quer utilizar deve-se ter o software (programa) próprio. Por exemplo, para 
enviar um e-mail é necessário um programa de e-mail, por exemplo, o Outlook. Ou mensagens instantâneas o 
MSN Messenger por exemplo.  
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O software mais comum é o navegador, que é o programa que exibe os sites da Internet.  
 
URL - Uniform Resource Locator 
Tudo na Internet tem um endereço, ou seja, uma identificação de onde está localizado o computador e quais 
recursos este computador oferece. Por exemplo, a URL: 
 
http://www.digshop.com.br 
 
Propriedades de Internet 
 

 
 
 
EXCLUIR ARQUIVOS - Esta opção é útil se o espaço em disco for pouco e você não deseja navegar através das 
páginas que você exibiu anteriormente. 
 
CONFIGURAÇÕES - Exibe uma lista de arquivos de internet temporários, define a quantidade de espaço em disco 
que você deseja manter disponível para os seus arquivos de internet temporários ou mover da sua pasta 
Temporary Internet Files. 
 
LIMPAR HISTÓRICO - Esvazia a pasta Histórico. Esta pasta armazena atalhos para as páginas que você 
visualizou nesta sessão e nas sessões anteriores. 
 
Home Page 
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Pela definição técnica temos que uma Home Page é um arquivo ASCII (no formato HTML) acessado de 
computadores rodando um Navegador (Browser), que permite o acesso às informações em um ambiente gráfico 
e multimídia. Todo em hipertexto, facilitando a busca de informações dentro das Home Pages. 
 
O endereço de Home Pages tem o seguinte formato: 
http://www.endereço.com/página.html 
 
Por exemplo, a página principal da Apostilas Objetiva: 
http://www.digshop.com.br/index.html 
 
 

 
 
Navegadores  
 
O navegador de WWW é a ferramenta mais importante para o usuário de Internet. É com ele que se pode visitar 
museus, ler revistas eletrônicas, fazer compras e até participar de novelas interativas. As informações na Web são 
organizadas na forma de páginas de hipertexto, cada um com seu endereço próprio, conhecido como URL. Para 
começar a navegar, é preciso digitar um desses endereços no campo chamado Endereço no navegador. O 
software estabelece a conexão e traz, para a tela, a página correspondente.  
  
O World Wide Web foi inicialmente desenvolvido no Centro de Pesquisas da CERN (Conseil Europeen pour la 
Recherche Nucleaire), Suíça. Originalmente, o WWW era um meio para físicos da CERN trocarem experiências 
sobre suas pesquisas através da exibição de páginas de texto. Ficou claro, desde o início, o imenso potencial que 
o WWW possuía para diversos tipos de aplicações, inclusive não-científicas. 
 
 O WWW não dispunha de gráficos em seus primórdios, apenas de hipertexto. Entretanto, em 1993, o projeto 
WWW ganhou força extra com a inserção de um visualizador (também conhecido como browser) de páginas capaz 
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não apenas de formatar texto, mas também de exibir gráficos, som e vídeo. Este browser chamava-se Mosaic e 
foi desenvolvido dentro da NCSA, por um time chefiado por Mark Andreesen. O sucesso do Mosaic foi espetacular. 
  
Depois disto, várias outras companhias passaram a produzir browsers que deveriam fazer concorrência ao Mosaic.  
Mark Andreesen partiu para a criação da Netscape Communications, criadora do browser Netscape.  
• Surgiu ainda o Cello,  
• O AIR Mosaic,  
• O SPRY Mosaic,  
• A Microsoft Internet Explorer 
• O Mozilla Firefox  
• Google Chrome 
• Opera 
 
Como descobrir um endereço na Internet? 
Para que possamos entender melhor, vamos exemplificar. 
Você estuda em uma universidade e precisa fazer algumas pesquisas para um trabalho. Onde procurar as 
informações que preciso? 
 
Para isso, existem na Internet os "famosos" sites de procura, que são sites que possuem um enorme banco de 
dados (que contém o cadastro de milhares de sites), que permitem a procura por um determinado assunto. Caso 
a palavra ou o assunto que foi procurado exista em alguma dessas páginas, será listado toda esta relação de 
páginas encontradas.  
 
A pesquisa pode ser realizada com uma palavra, referente ao assunto desejado. Por exemplo, você quer pesquisar 
sobre amortecedores, caso não encontre nada como amortecedores, procure como autopeças, e assim 
sucessivamente. 
 

 
Google – www.google.com.br 
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Microsoft Bing – www.bing.com.br 
 
Plug-Ins 

 
Os plug-ins são programas que expandem a capacidade do Browser em recursos específicos - permitindo, por 
exemplo, que você toque arquivos de som ou veja filmes em vídeo dentro de um site. As empresas de software 
vêm desenvolvendo plug-ins a uma velocidade impressionante. Maiores informações e endereços sobre plug-ins 
são encontradas na página: 
 
Atualmente existem vários tipos de plug-ins. Abaixo temos uma relação de alguns deles: 
 
- Adobe Flash 
- 3D e Animação (Arquivos VRML, MPEG, QuickTime, etc) 
- Áudio/Vídeo (Arquivos WAV, MID, AVI, etc.)  
- Visualizadores de Imagens (Arquivos JPG, GIF, BMP, PCX, etc.) 
- Negócios e Utilitários 
- Apresentações 
 
FTP - Transferência de Arquivos 
 
Permite copiar arquivos de um computador da Internet para o seu computador. 
 
Os programas disponíveis na Internet podem ser: 
 
Freeware: Programa livre que pode ser distribuído e utilizado livremente, não requer nenhuma taxa para sua 
utilização, e não é considerada “pirataria” a cópia deste programa. 
 
Shareware: Programa demonstração que pode ser utilizado por um determinado prazo ou que contém alguns 
limites, para ser utilizado apenas como um teste do programa. Se o usuário gostar ele compra, caso contrário, não 
usa mais o programa. Na maioria das vezes, esses programas exibem, de tempos em tempos, uma mensagem 
avisando que ele deve ser registrado. Outros tipos de shareware têm tempo de uso limitado. Depois de expirado 
este tempo de teste, é necessário que seja feito a compra deste programa.  
 
Existem vários sites que fornecem este tipo de programas: 
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http://www.superdownloads.com.br 
http://www.baixaqui.com.br 
 
Aqui se podem encontrar programas para Windows, Linux, Mac e etc.  
 

RESUMO DOS COMANDOS UTILIZADOS NO INTERNET EXPLORER  
 

 
• Tab: avança para o próximo link ou campo de formulário. 
• Shift + Tab: volta para o link ou campo de formulário anterior. 
• Ctrl + Tab: avança para o próximo frame da página. 
• Num 1: volta ao elemento anterior em uma página Web.  
• Num 2: avança para o próximo elemento de uma página Web. 
• Ctrl + Num 1: volta para o texto simples (sem link) anterior.  
• Ctrl + Num 2: avança para o próximo texto simples (sem link).  
• Alt + Num 1: volta para o link anterior.  
• Alt + Num 2: avança para o próximo link.  
• Ctrl + Alt + Num 1: vai para o início do frame atual.  
• Ctrl + Alt + Num 2: fala o cabeçalho da coluna atual quando estiver em uma tabela de página Web.  
• Ctrl + Num 5: mostra a lista dos links e botões da página atual.  
• Alt + Num 5: mostra a lista dos frames da página atual.  
• Ctrl + Alt + Num 5: adiciona uma transcrição para o gráfico selecionado ao dicionário de gráficos Web.  
• Num 6 (2x): mostra a janela de Jumper para avançar para o próximo campo de edição, tabela, link visitado 
ou não visitado dentro da página.  
• T: procura o próximo texto.  
• Shift + T: procura o texto anterior.  
• E: procura o próximo campo de edição de texto.  
• Shift + E: procura o campo de edição anterior.  
• C: procura a próxima caixa combinada.  
• Shift + C: procura a caixa combinada anterior. 
• L: procura o próximo link.  
• Shift + L: procura o link anterior.  
• I: procura a próxima lista.  
• Shift + I: procura a lista anterior.  
• A: procura a próxima tabela.  
• Shift + A: procura a tabela anterior.  
• R: procura a próxima caixa de verificação.  
• Shift + R: procura a caixa de verificação anterior.  
• O: procura o próximo botão do tipo RadioButton.  
• Shift + O: procura um botão do tipo RadioButton anterior.  
• V: procura o próximo link visitado.  
• Shift + V: procura o link visitado anterior. 
• N: procura o próximo link não visitado.  
• Shift + N: procura o link não visitado anterior. 
Quando a opção “Usar setas para navegar em páginas Web” estiver ligada: 
• Seta para cima: volta ao elemento anterior em uma página Web. 
• Seta para baixo: avança para o próximo elemento de uma página Web. 
• Enter: entra em modo de edição quando estiver em um campo de formulário que requer o uso das setas 
(listas, caixas combinadas etc.).  
• Esc: sai do modo de edição quando estiver em um campo de formulário que requer o uso das setas (listas, 
caixas combinadas etc.). 
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Comunicação 
 
Windows Live Mail  
Página Oficial: http://explore.live.com/windows-live-mail 
 
Windows Live Mail (anteriormente chamado de Windows Live Mail Desktop) é o novo gerenciador de e-mails da 
linha Live, da Microsoft. Anteriormente seria o atual Windows Live Hotmail, que, por questões de marketing, voltou 
ao nome original acrescentado de Windows Live. 
  
Baseado no Outlook Express, este cliente de e-mail consegue ler RSS e ATOM, mas, para isso, é necessário o 
Internet Explorer 7 ou superior. Vinculado a uma conta Live, é o único que pode ler e-mails do Windows Live Mail 
gratuitamente. Possui efetivo filtro AntiSpam e pode, assim como o Windows Live Messenger, ter seu esquema de 
cores alterado. 
  
Recursos do Windows Live Mail 
Obtenha várias contas de e-mail em um único programa – Hotmail, Gmail, Yahoo! (requer uma conta Yahoo! Plus) 
e muito mais. Agora o Windows Live Mail integrou um calendário ao seu instalador. O programa combina a 
facilidade de uso do Outlook Express, com a velocidade dos produtos da linha Windows Live. O programa oferece 
acesso offline, segurança, lembretes de eventos, sincronização com o calendário da web e outros calendários 
compartilhados. 
  
Acesso offline 
Para usuários que estejam offline, como exemplo se precisar conferir algum e-mail recebido alguns dias atrás não 
enfrentara nenhum problema. Porque as mensagens antigas e eventos do calendário podem ser acessadas no 
Mail, mesmo quando estiver offline. Podendo até redigir uma resposta e sincroniza-la para enviar as mensagens 
da próxima vez que reconectar. 
  
Segurança 
O Windows Live Mail pode ajudar a maximizar sua segurança em múltiplas contas de e-mail. Os filtros Anti-spam 
ajudam a manter o lixo eletrônico longe e informa quando uma mensagem parece ser suspeita. Se necessário, o 
usuário pode excluir a mensagem e bloquear o remetente. Tudo isso em apenas um clique. 
  
Lembretes de eventos 
O calendário do Windows Live Mail ajuda a manter sob controle tudo de importante que está por vir. Ele até envia 
lembretes - por e-mail, dispositivo móvel ou pelo próprio Messenger (Decisão opcional). 
  
Sincronização do calendário 
Nesta seção o usuário pode editar novos eventos no seu calendário do Mail, mesmo se estiver offline. Assim que 
ficar online novamente e entrar no Windows Live, as novas informações aparecerão tanto no calendário do Mail 
quanto no do Windows Live. 
  
Calendários compartilhados 
O seu tempo nem sempre é só seu. Sua família e amigos também podem precisar ter conhecimento da sua agenda. 
Podendo definir e compartilhar calendários no Windows Live na Web em [calendar.live.com], visualiza-los e edita-
los no Windows Live Mail. O usuário decide quem verá o quê 
 
Como instalar o Windows Live Mail 
1. Para instalar o Windows Live Mail, visite o seguinte website da Microsoft: 
     http://download.live.com/wlmail 
2. Selecione o idioma e clique em Baixar. 
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Na janela Deseja executar ou salvar este arquivo? clique em Executar. 

 

Na janela Deseja executar este software? clique em Executar. 
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Selecione somente a opção Mail e clique em Instalar. 

 

Feche os programas, caso o instalador solicite, e clique em Continuar. 

 
Desmarque as opções Definir o provedor de pesquisa e Definir a home page, e clique em Continuar. 
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Caso não tenha criada uma conta Windows Live ID, clique em Entrar e siga os passos indicados; caso contrário, 
clique em Fechar. 

 

Como configurar o Windows Live Mail 
Clique em Iniciar e, em seguida, em Todos os programas. 
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Abra a pasta Windows Live e clique em Windows Live Mail.  

 

Clique em Adicionar conta de correio.  
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Na janela Adicionar uma conta de e-mail, escreva o endereço de e-mail e a senha. No campo Nome a 
Apresentar, escreva a assinatura para seus e-mails, selecione Configurar manualmente as definições para a 
conta de e-mail e clique em Avançar.  

 

 
Complete com os seguintes dados de acordo com o provedor que use para seus e-mails: 
 
Hotmail/Windows Live Mail: 
O meu servidor de recepção de e-mails é: POP3 
Servidor de recepção: pop3.live.com 
Porta: 995 
Selecione Este servidor requer uma conexão segura (SSL).  
Servidor de Envio: smtp.live.com 
Porta: 25 
Selecione Este servidor requer uma conexão segura (SSL).  
Selecione O meu servidor de envio requer autenticação. 
 
Configuração de Yahoo! Mail: 
O meu servidor de recepção de e-mails é: POP3 
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Servidor de recepção: pop.mail.yahoo.com 
Porta: 110 
Servidor de Envio: smtp.mail.yahoo.com 
Porta: 25 
 
Configuração de Google G-Mail 
O meu servidor de recepção de e-mails é: POP3 
Servidor de Recepção: pop.gmail.com 
Porta: 995 
Selecione Este servidor requer uma conexão segura (SSL).  
Servidor de Envio: smtp.gmail.com 
Porta: 465 
Selecione Este servidor requer uma conexão segura (SSL).  
Selecione O meu servidor de envio requer autenticação.  
 
Configuração de AOL Mail: 
O meu servidor de recepção de e-mails é: IMAP 
Servidor de Recepção: imap.aol.com 
Porta: 143 
Servidor de Envio: smtp.aol.com 
Porta: 25 
Nota: Na janela Iniciar Sessão no campo Nome de usuário, escreva a direção de e-mail completa, por 
exemplo: usuario_mls@aol.com.br  
Quando termine de configurar os dados de uma conta Live Mail, clique em Avançar.  
 

 

Receberá uma mensagem de confirmação da conta adicionada. A seguir, clique em Concluir.  
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Ao terminar, estará selecionada a bandeja de entrada do Windows Live Mail com seu usuário de e-mail 
configurado.  

 

 
Windows Live Mail tentará baixar seus e-mails. Para isso, deverá introduzir a senha da conta de e-mail 
previamente configurada.  
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Uma vez que tenha digitado sua senha corretamente, Windows Live Mail começará o processo de download. 

 

 
WhatsApp 
 
WhatsApp Messenger é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite trocar mensagens pelo celular 
sem pagar por SMS. Está disponível para iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone, e Nokia e sim, esses 
telefones podem trocar mensagens entre si! Como o WhatsApp Messenger usa o mesmo plano de dados de 
internet que você usa para e-mails e navegação, não há custo para enviar mensagens e ficar em contato com seus 
amigos. 
 
Além das mensagens básicas, os usuários do WhatsApp podem criar grupos, enviar mensagens ilimitadas com 
imagens, vídeos e áudio. 
 
Skype 
 
O Skype nada mais é do que um software que permite que as pessoas se comuniquem com o mundo todo. 
Descubra como funciona o Skype. 
Com o fim do Windows Live Messenger da Microsoft, os usuários acabaram migrando automaticamente para o 
Skype. Porém, outros ainda não conhecem o seu funcionamento. 
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Afinal, o que é o Skype? 
O Skype nada mais é do que um software que permite que as pessoas se comuniquem com o mundo todo. Através 
do Skype é possível realizar chamadas de vídeo e de voz, enviar mensagens através do chat, bem como 
compartilhar arquivos. O melhor de tudo, o uso para estas funções é totalmente gratuito. Além disso, o Skype pode 
ser usado no computador, celular, tablet ou mesmo em uma TV. 
 
O usuário do Skype também conta com a possibilidade de ter mais opções de uso, como realizar chamadas para 
telefones fixos, enviar SMS e chamadas com vídeo em grupo. Para isso é necessário desembolsar um valor, seja 
ele na forma pré-paga ou em assinatura 
 
Skype em funcionamento 
O Skype conta com uma qualidade sonora muito boa, mesmo com conexões de baixa qualidade. Um dos fatores 
que contribui para o seu excelente desempenho é o chamado p2p (ponto-a-ponto), com isso, uma ligação 
telefônica nunca sofrerá com qualquer tipo de falha na internet. Para garantir a privacidade dos usuários, todos os 
pacotes do Skype são criptografados.  
 
Para utilizar o Skype é bastante simples, inicialmente é necessário fazer o download e instalá-lo no computador. 
Vale lembrar que o download é totalmente grátis. 
 
Para que o software funcione com qualidade suficientemente boa é preciso ter no mínimo no PC Windows 2000 
ou XP, processador de 400 MHz, 28 MB de RAM, 10 MB de espaço livre no disco, placa de som, conexão Internet 
(em média 33.6 Kbps ou superior). 
 
Após instalar o Skype no computador é necessário conhecer as ferramentas disponíveis bem como as suas 
funcionalidades. Ao efetuar o login da sua conta, uma tela irá se abrir. No canto esquerdo está localizado os 
contatos cadastrados (neste local você poderá ver quais deles estão online, indicados pela bolinha verde). Quando 
o amigo estiver online você poderá iniciar uma conversa via chat ou mesmo através de vídeo. 
 
Ainda no lado esquerdo é possível encontrar ferramentas possíveis para adicionar amigos através de seus 
respectivos endereços de e-mail ou nome. No mesmo local também é possível configurar a conta, entre outras 
funções. 
 
Para conversar com algum dos seus contatos basta clicar em cima do nome e iniciar o diálogo na caixa principal. 
Também é possível realizar uma chamada de vídeo. Porém, caso queira efetuar uma ligação telefônica (telefone 
fixo ou celular) preciso pagar uma tarifa, conforme destacamos no início do texto. 
 
Twitter 
 
Twitter é uma rede social na qual é possível postar mensagens com até 140 caracteres, que podem ser 
visualizadas por pessoas de todo o mundo. A rede de microblogs é umas mais populares da atualidade. O serviço 
pode acessado usando um navegador web ou através de aplicativos clientes, disponíveis para os sistemas 
operacionais Windows, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry e para aparelhos da Nokia. 
 
Para começar a usar o Twitter, é necessario criar uma conta e, em seguida, já é possível postar mensagens (tuitar 
e retuitar), seguir pessoas e também ser seguido por outros usuários. Ao abrir a tela do aplicativo ou a página do 
Twitter, você visualiza os conteúdos postados por quem você segue. Essa característica é o ponto forte da rede, 
que é bastante utilizada por artistas para criar uma ligação com seus fãs. Empresas, blogueiros e outros indivíduos 
com presença no mundo real e na web também se utilizam dela para interagir. 
 
Recursos 
No Twitter, tudo se baseia no envio de mensagens de até 140 caracteres, seja para postar, responder ou replicar 
(retuitar). Assim como no Facebook, o microblog também permite “Curtir” uma postagem além de compartilhá-la 
por e-mail, incorporá ou até mesmo denunciar, caso ache que p conteúdo seja inadequado. 
 
A rede também conta com o recurso de envio de mensagens diretas (Direct Messages). Antigamente, essa era a 
única forma privada de se comunicar com as pessoas no Twitter e para mandar uma DM, era necessário que 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx


                                                                 Apostilas OBJETIVA – Concursos Públicos - Brasil  

95 
 

seguir a pessoa e e ser seguida por ela. Mas isso mudou e agora é possível mandar mensagens diretas para 
qualquer um na rede social. Mas não precisa se preocupar em receber textos indesejados: é você quem vai 
escolher se libera que desconhecidos te mandem DMs, através de uma alteração nas suas configurações da sua 
conta. 
O Twitter permite que terceiros desenvolvam aplicativos para trabalhar com a rede. Isso abre espaço para clientes 
com interface melhores que as oficiais ou até com novas funcionalidades, como o agendamento de posts, que 
depois de aparecer em aplicativos como o Future Tweets, Twuffer e LaterBro, foi adotado nativamente pela rede 
de microblogs. Entretanto, a função só pode ser usada por meio do Twitter Ads, a plataforma de gerenciamento 
utilizada por empresas para fazer posts pagos e anúncios. 
 
Wikis 
Por trás da badalada Wikipedia, enciclopédia livre que conquistou milhões de leitores e ganhou o status de “tão 
confiável quanto a Britânica”, se esconde uma tecnologia que começa a ganhar adeptos no mundo corporativo: os 
softwares de wiki. Entre eles, destacam-se pesos-pesados como a IBM, que aposta na ferramenta para facilitar a 
colaboração a avançar em projetos de uma das suas áreas mais estratégicas: a de inovação. 
 
Para definir o que fazem os wikis, ninguém melhor do que ela, a própria Wikipedia: “software colaborativo que 
permite a edição coletiva dos documentos usando um singelo sistema e sem que o conteúdo tenha que ser revisto 
antes da sua publicação”. 
 
O conceito é realmente simples - textos publicados na web que podem ser modificados por qualquer usuário, via 
browser, sem a necessidade de autorização prévia, aliados a um sistema que registra todas as alterações e as 
exibe, de forma transparente, tornando a construção do conhecimento muito mais fluída. 
 
Uma das características definitivas da tecnologia wiki é a facilidade com que as páginas são criadas e alteradas - 
geralmente não existe qualquer revisão antes de as modificações serem aceitas, e a maioria dos wikis são abertos 
a todo o público ou pelo menos a todas as pessoas que têm acesso ao servidor wiki. Nem o registro de usuários 
é obrigatório em todos os wikis. 
 
As aplicações são as mais diversas. Na web, é possível encontrar desde guias de viagem e sites de notícias até 
verdadeiros manuais de tecnologia, abordando temas como Mac, Linux e Java, todos construídos 
colaborativamente. Dentro das empresas, as possibilidades também são infinitas. “É possível desenvolver 
produtos, elaborar propostas comercias de forma cooperada, criar um wiki que ajude a definir as melhores formas 
de atender um cliente ou estabelecer políticas de recursos humanos, por exemplo”, explora Sérgio Lozinsky, líder 
em estratégia corporativa para América Latina da IBM Global Business Services. 
 
Os wikis são um dos elementos da chamada Web 2.0, de forma bastante geral, baseia-se em um novo paradigma 
de produção de conteúdo, que parte dos usuários para os próprios usuários - sites de compartilhamento de vídeos 
(como o YouTube), de fotos (Flickr), bookmarks (Del.icio.us), blogs e redes sociais atestam a crescente 
popularidade do modelo. 
 
No mundo corporativo, a aplicação deste modelo pressupõe não mais uma comunicação hierarquizada, que parte 
da cúpula para a base, mas uma construção difusa das ideias dentro da empresa. Em outras palavras, sai de cena 
a intranet e entram os wikis. 
 
No Brasil, este é um modelo ainda não muito difundido entre as empresas. “Sabemos de algumas experiências, 
mas ainda está muito restrito a empresas da área de Tecnologia da Informação. No futuro, esta tecnologia poderá 
ser usada por empresas da área farmacêutica, para criar um novo remédio, por exemplo. Pensando além, podem 
ser criados wikis que extrapolam o ambiente interno e se estendem à cadeia de parceiros das empresas”. 
 

Institucionais 
 
Multimídia: Áreas Gerais 
No mundo globalizado, em que estamos inseridos, é impossível não observar os benefícios que a multimídia traz 
à sociedade moderna.  
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A necessidade de informações em tempo real e com interatividade fez com que pesquisadores desenvolvessem 
uma ferramenta denominada multimídia. 
 
Hoje em dia, é possível vermos a multimídia na educação (Internet, palestras de vídeoconferência e ensino a 
distância), em simuladores, na medicina (aparelhos de ultrassonografia, radiografia).  
 
Tudo isso mostra o quão presente está a multimídia no cotidiano do homem.  
Com certeza, neste cenário, muitas aplicações, acabarão por gerar novos usos, pois em cada elemento (campo) 
a multimídia tem algumas características.  
 
Por uma questão de sequência do trabalho serão abordadas agora as aplicações gerais, que não envolvem 
atividades militares, que serão apresentadas posteriormente.  
             
Medicina 
Na área médica, o uso da multimídia é um dos requisitos computacionais para simulação cirúrgica. Muitos 
softwares mostram ilustrações, sons e imagens complexas que analisam todos os órgãos do organismo humano 
e suas interações. 
            
Exemplificando, tem-se no ultrassom e nas cirurgias virtuais o uso destas técnicas mencionadas que possibilitam 
aos médicos tomarem decisões seguras e confiáveis. 
  
 No Lar/Empresas 
A multimídia no lar é observada nos vídeos games e computadores; já nas empresas, além dessas, é aplicada em 
simuladores e processos industriais.   
  
Área Militar 
Como escrito nos itens anteriores, a multimídia traz facilidades e vantagens para diversas atividades (medicina, 
aulas, entretenimentos), entre outras. 
 
O uso da multimídia para fins militares tem uma complexidade maior em relação a outros campos, visto que a 
defesa de uma nação necessita de tecnologias sofisticadas, que dependendo da utilização podem levar ao sucesso 
ou ao fracasso. 
             
O exemplo em uso militar, especificamente na área de Guerra Eletrônica é a integração de aplicações de softwares 
a armamentos e também na implementação de simuladores. Essa simulação, através de imagens de alta resolução 
e num tempo real exige a alta tecnologia da multimídia combinada com outras áreas da inteligência artificial. 
Exemplos:   O Treinador de Imersão, o Simulador de Sonar, o Simulador de Voo. 
  
A multimídia como ferramenta da inteligência artificial permite sofisticar sistemas, deixá-los capazes de executar 
várias tarefas diferentes com o objetivo de apresentar a diagnose do processo aos operadores, permitindo, dessa 
maneira, a melhoria da capacitação e do desenvolvimento de habilidades dos recursos humanos e, principalmente, 
evitar que vidas humanas sejam ceifadas devido à inexperiência no campo de batalha. 
 
Educação 
No badalado livro "Vida Digital", o pesquisador do MIT Nicholas Negroponte defende a possibilidade do uso do 
computador na educação. Segundo ele, até o advento do computador, a tecnologia usada para o ensino limitava-
se a audiovisuais e ao ensino a distância, pela TV, o que simplesmente ampliava a atividade dos professores e 
passividade das crianças. Negroponte salienta a possibilidade interativa oferecida pelo computador, que desperta 
o interesse do aluno em descobrir suas próprias respostas, em vez de simplesmente decorar os ensinamentos 
impostos. "Embora uma porção significativa do aprendizado de certo se deva ao ensino -- mas ao bom ensino, 
com bons professores --, grande parte dele resulta da exploração, da reinvenção da roda e do descobrir por si 
próprio". Negroponte conclui que a máxima do "aprender fazendo" tornou-se regra e não exceção devido ao alto 
poder de simulação do computador. 
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Por outro lado, é preciso entender que a utilização da multimídia na escola não significa uma ameaça ao professor. 
Ela deve ser usada para enriquecer o processo educacional e não como um artefato para a substituição do 
professor. Só um professor pode dar tratamento individualizado e diferenciado. Os títulos multimídia por mais 
completos que sejam não podem cobrir todas as dúvidas que porventura podem ocorrer a um aluno. Portanto, em 
situações onde títulos multimídia venham a ser utilizados pesadamente o professor deve assumir uma posição de 
mentor ou guia durante a utilização do computador e de mediador de debates após o uso dos CD-ROMs. 
 
Para crianças os CD-ROMs de histórias são uma excelente forma de desenvolvimento da capacidade de leitura e 
fixação. Em vez de um livro com figuras estáticas, as estórias infantis ganham movimento, sons e interatividade. 
Cada página é substituída por uma tela no computador. As ilustrações ganham vida cada vez que a criança "clica" 
sobre elas. Os textos são lidos para a criança à medida que as palavras vão sendo iluminadas assim que são lidas. 
A criança ainda pode clicar em cada palavra para que sejam lidas individualmente. Com textos curtos e uma 
surpresa a cada clicada, as estórias infantis são um convite irresistível às crianças. Além da estória em si, a maioria 
dos CD-ROMs infantis trazem ainda jogos e telas para pintura que permitem a utilização dos conhecimentos 
aprendidos, o desenvolvimento da memória e a utilização de cores e formas. 
 
As aulas de artes podem usar o computador como uma poderosa ferramenta de pintura. À primeira vista, os 
programas de pintura podem assustar os professores levando-os a crer que seus alunos terão dificuldades em 
utilizá-lo. Mas na verdade, esses softwares são de utilização bastante simples, e permitem ao aluno perceber a 
utilização de diversos materiais como carvão, óleo, pastéis de forma rápida e sem sujar as mãos! 
 
Já as disciplinas que tradicionalmente oferecem alguma dificuldade aos alunos, como matemática, física, química, 
geografia e biologia, por tratarem de assuntos que exigem grande abstração, podem se valer do grande poder de 
simulação da multimídia. Além do mais, possibilitam que assuntos outrora áridos possam ganhar utilização prática 
com imagens e sons. A capacidade de assimilação e fixação dos alunos é multiplicada pois a multimídia traz vida, 
demonstrações práticas e conjuga entretenimento a tais conteúdos. 
 

Protocolos da Internet 
 
É um conjunto de regras e padrões que descrevem modos e operação para que os computadores possam trocar 
dados. 
A Internet é uma Rede baseada no sistema Unix, sendo estruturada de acordo com o modelo de camadas OSI - 
Open Systems Interconnect. Esse modelo revolucionou a interligação de computadores, através da independência 
entre os fornecedores de software, pois prevê um padrão rígido para conexão de computadores em vários 
aspectos, desde a ligação física até a ligação de aplicações. 
 
TCP / IP  
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 
 
É uma língua híbrida utilizada para transmitir mensagens entre computadores com sistemas operacionais 
diferentes. 
 
 Na Internet, supondo que se está acessando via Modem, as camadas Física e de Ligação são deixadas a cargo 
da RS-232-C e do Modem. A camada de Rede é controlada pelo IP, que designa o endereçamento dos 
computadores e regula o formato dos pacotes de mensagens.  
 
 Os endereços IP são formados por quatro números, separados por pontos. Cada servidor da Internet tem seu 
próprio endereço IP. Você não tem um endereço fixo, pois o servidor lhe emprestará um endereço quando você 
conectar. 
 O TCP se ocupa das camadas de Transporte, Sessão e Apresentação. Os protocolos de Aplicação são tratados 
pelo programa aplicativo que gera ou recebe suas mensagens. Como existem vários aplicativos na Internet, 
existem também vários protocolos de Aplicação:  
•  Mail,  
•  Telnet, 
•  FTP,  

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx


                                                                 Apostilas OBJETIVA – Concursos Públicos - Brasil  

98 
 

 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx

	CAPA
	LÍNGUA PORTUGUESA
	Conteúdo
	Sinônimos e Antônimos
	Exercícios pertinentes
	Gabarito

	Sentido Próprio e Figurado das Palavras
	Classes de Palavras
	Substantivo
	Numeral 
	Flexão de Número
	Flexão de Gênero

	ATENÇÃO! ATENÇÃO!

	MATEMÁTICA
	Conteúdo
	Operação com Números Reais (IR)
	Exercícios para resolver
	Gabarito

	Números Naturais
	Expressões Numéricas
	Exercícios para resolver
	Gabarito

	Divisibilidade
	Múltiplos e Divisores de um número
	Quantidade de Divisores de um Número
	Números Pares e Números Ímpares
	Números Primos
	Máximo Divisor Comum (MDC)
	ATENÇÃO! ATENÇÃO!

	CONHECIMENTOS GERAIS
	Conteúdo
	Constituição do Estado SP - Título III - Capítulo I – Da Administração Pública
	Disposições Gerais
	Exercícios Pertinentes


	RACIOCÍNIO LÓGICO
	Conteúdo
	Introdução
	Lógica Sentencial (proposicional)
	Proposições
	Leis do Pensamento
	Valores Lógicos das Proposições
	Proposição Simples
	Proposição Composta
	Sentenças Abertas
	Conectivos Lógicos
	Conjunção: A e B
	Disjunção: A ou B
	Condicional: Se A então B
	Bicondicional: A se e somente se B
	Negação: Não A
	A Tabela-Verdade
	Teorema do Número de Linha da Tabela-Verdade
	Operações sobre as Proposições e sua Tabela-Verdade
	Tautologia
	Contradição
	Contingência
	Proposições Logicamente Equivalentes
	Negação de Proposições Compostas
	Atenção! Atenção!


	NOÇÕES DE INFORMÁTICA
	Conteúdo
	Windows 10
	Atenção!

	Word 2016
	Atenção!

	Excel 2016
	Atenção!

	PowerPoint 2016
	Atenção!

	Correio Eletrônico 
	Atenção!

	Internet
	Atenção!





