Apostilas OBJETIVA – Ano XI - Concursos Públicos - Brasil
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Conteúdo
Interpretação de textos, Sinônimos e Antônimos, Sentido próprio e figurado das palavras, Ortografia Oficial,
Acentuação Gráfica, Crase, Pontuação, Substantivo e Adjetivo: flexão de gênero, número e grau, Emprego de
Verbos: regulares, irregulares e auxiliares, Concordância: nominal e verbal, Regência: nominal e verbal,
Conjugação de verbos, Pronomes: uso e colocação - pronomes de tratamento.

Coletâneas de Exercícios pertinentes

Ortografia Oficial
Ortografia (orto = correto / grafia = escrita) é a parte da gramática que se preocupa com a correta
representação escrita das palavras.

O alfabeto português
O alfabeto passa a ter 26 letras. Foram reintroduzidas as letras k, w e y.
O alfabeto completo passa a ser:
Letras maiúsculas

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Letras minúsculas

abcdefghij klmnopqrs tuvwxyz
As letras k, w e y, que na verdade não tinham desaparecido da maioria dos dicionários da nossa língua, são
usadas em várias situações.
Por exemplo:
a) na escrita de símbolos de unidades de medida: km (quilômetro), kg (quilograma), W (watt);
b) na escrita de palavras e nomes estrangeiros (e seus derivados): show, playboy, playground, windsurf, kung
fu, yin, yang, William, kaiser, Kafka, kafkiano.

Diferença entre letra e fonema
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Fonemas: unidades sonoras capazes de estabelecer diferenças de significado.
Mato
/m/
Fonema

Pato
/p/
fonema

Letras: sinais gráficos criados para a representação escrita das línguas.

Emprego de algumas letras
X ou CH ?



Emprega-se "X"

a) Após um ditongo:
caixa - paixão - peixe.
Exceção: recauchutar e seus derivados.
b) Após o grupo inicial en:
enxada - enxergar - enxame
Exceção:
encher e seus derivados (que vêm de cheio)
palavras iniciadas por ch que receberam o prefixo en: encharcar (de charco); enchapelar (de chapéu)
c) Após o grupo inicial me:
mexer - México - mexerica
Exceção: mecha
d) Nas palavras de origem indígena ou africana: Xingu - Xavante
e) Nas palavras inglesas aportuguesadas:
xerife - xampu

G ou J?



Emprega-se "G"

a) Nos substantivos terminados em:
agem: aragem - friagem
igem: origem - fuligem
ugem: ferrugem
Exceções: pajem - lambujem
b) Nas palavras terminadas em:
ágio: pedágio
égio: colégio
ígio: prestígio
ógio: relógio
úgio: refúgio

Emprega-se 

"J"

a) Nas formas verbais terminadas em: jar
arranjar (arranjei, arranjamos)
viajar (viajo, viajaram)
b) Nas palavras de origem tupi, africana, árabe:
jiboia, pajé, canjica, manjericão, berinjela, moji
c) Nas palavras derivadas de outras que se escrevem com j:
laranjeira (de laranja); lojista, lojinha (de loja).
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S ou Z ?



Emprega-se "S"

a) Nas palavras que derivam de outras que se escrevem com s:
casebre, casinha, casarão (de casa)
pesquisar (de pesquisa); analisar (de análise)
Exceção: catequizar (catequese)
b) Nos sufixos
- ês - esa: português - portuguesa / / / chinês - chinesa
- ense, oso, osa (que formam adjetivos): paraense / / / orgulhoso / / / caprichosa
- isa (indicando feminino): poetisa / / / profetisa
c) Após ditongo: coisa, lousa, pousar
d) Nas formas do verbo pôr (e seus derivados) e querer:
pus, puseste, quis, quiseram

Emprega-se  "Z"
a) Nas palavras derivadas de outras que se escrevem com z:
razão - razoável; raiz - enraizado
b) Nos sufixos:
- ez, eza (que formam substantivos abstratos a partir de adjetivos)
Adjetivo Substantivo abstrato
Surdo  Surdez
Avaro  Avareza
Belo  Beleza
izar (que formam verbos): civilizar, humanizar, escravizar
iza - ção (que formam substantivos): civilização, humanização

S, SS ou Ç ? Emprega-se  "S"
Verbos com nd- Substantivos com ns
Distender  Distensão
Ascender  Ascensão

Emprega-se "SS"
Verbos com ced - Substantivos com cess
Ceder  Cessão
Conceder  Concessão

Emprega-se  "Ç"
Verbos com ter- Substantivos com tenção
Conter Contenção
Deter  Detenção
Atente para a grafia de:
- acrescentar - adolescência - consciência - indisciplina - fascinação - piscina - nascer
- obsceno - ressuscitar - seiscentos.

X
Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem com X, mas que têm o som de /s/:
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- experiência - Sexta - sintaxe - texto.
Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem com X, mas que têm o som de /ks/:
- clímax - intoxicar - nexo - reflexo - sexagésimo - sexo - tóxico.

XC
Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem com XC, mas que têm o som de /s/:
- excesso - exceção - excedente - excepcional.

E ou I ?

Emprega-se  "E"

a) Nos ditongos nasais: mãe, cães, capitães
b) Nas formas dos verbos com infinitivos terminados em: oar e uar
Abençoe - perdoe - continue - efetue
c) Em palavras como: se, senão, quase, sequer, irrequieto

Emprega-se "I"
Somente no ditongo interno: cãibra (ou câimbra)

H
A letra "H" não representa nenhum som
É usada nos dígrafos: nh - lh - ch
É usada em algumas interjeições: ah, oh, hem
Sobrevive por tradição em Bahia mas desaparece nos derivados: baiano, baianismo

Palavras homófonas
Exemplos de palavras homófonas que se distinguem pelo contraste entre x e ch:
Brocha (pequeno prego)
Chá (nome de uma bebida)
Chácara (propriedade rural)
Cheque (ordem de pagamento)
Cocho (vasilha para alimentar animais)
Tacha (pequeno prego)
Tachar (pôr defeito em)

broxa (pincel)
xá (título de antigo soberano do Irã)
xácara (narrativa popular em versos)
xeque (jogada de xadrez)
coxo (manco)
taxa (imposto)
taxar (cobrar imposto)

Exemplos de palavras homófonas que se distinguem pelo contraste entre z e s e pelo contraste gráfico:
Cozer (cozinhar)
Prezar (ter em consideração)
Traz (do verbo trazer)
Acender (iluminar)
Acento (sinal gráfico)
Caçar (perseguir a caça)
Cegar (tornar cego)
Censo (recenseamento)
Cessão (ato de ceder), secção (corte)
Concerto (harmonia musical)
Espiar (ver, espreitar)
Incipiente (principiante)
Intenção (propósito)
Paço (palácio)

coser (costurar)
presar (prender, apreender)
trás (parte posterior)
ascender (subir)
assento (onde se senta)
cassar (anular)
segar (cortar para colher)
senso (juízo)
seção (departamento - parte ou divisão) sessão (reunião).
conserto (reparo)
expiar (sofrer castigo)
insipiente (ignorante)
intensão (esforço, intensidade)
passo (passada)

Algumas palavras parônimas:
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Área (superfície) e ária (melodia)
Deferir (conceder) e diferir (adiar ou divergir)
Delatar (denunciar) e dilatar (estender)
Descrição (representação) e discrição (reserva)
Despensa (compartimento) e dispensa (desobriga)
Emergir (vir à tona) e imergir (mergulhar)
Emigrante (o que sai do próprio país) e imigrante (o que entra em um país estranho)
Eminente (excelente) e iminente (imediato)
Peão (que anda a pé) e pião (brinquedo)
Recrear (divertir) e recriar (criar de novo)
Se (pronome átono, conjunção) e si (pronome tônico, nota musical)
Vultuoso (atacado de vultuosidade, ou seja, congestão na face) e vultoso (volumoso)

Dicas de Ortografia
Qual a série certinha?
a) civilizar, analisar, pesquizar
b) civilizar, analizar, pesquizar
c) civilisar, analisar, pesquisar
d) civilizar, analisar, pesquisar
A gente usa o sufixo -izar para formar verbos derivados de adjetivo:
civil  civilizar
municipal  municipalizar
Há palavras que já têm o s no radical delas. Aí a gente tem que respeitar a família. Mantemos o s. E
acrescentamos-lhe
-ar,
não
-izar:
análise  analisar
pesquisa  pesquisar
Resposta do teste: D
Que opção está todinha certa?
a)
b)
c)
d)

Ele quiz fazer a transação, mas não fes.
Ele quiz fazer a transação, mas não fez.
Ele quis fazer a transação, mas não fes.
Ele quis fazer a transação, mas não fez.

É essa mesma. Você acertou em cheio. O verbo querer não tem z no nome. Então não terá z nunca.
Quando soar o som z, não duvide: escreva s:
quis

quisemos

quiseram

quiser

quisesse

quiséssemos

quisesse

O verbo fazer tem z no infinitivo. Ele permanece fiel à letrinha. Todas as vezes que soar z, escreve-se com z:
faz

fazemos

fazem

fiz

fez

fizemos

fizeram

fizer

fizermos

fizerem

fizesse

fizéssemos

fizessem

Resposta do teste: D
Está certinha a grafia de:
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a)
b)
c)
d)

garçom
garçon
garssom
garsson
Resposta do teste: A - Garçom se escreve assim. Com m final.

Estão certinhas as palavras da série:
a) maciês, camponês, solidês, frigidês
b) maciez, camponez, solidez, frigidez
c) maciez, camponês, solidez, frigidez
d) maciez, camponês, solidez, frigidês
Com s ou z ? Se houver um dicionário por perto, consulte-o. Sem o paizão, o jeito é aprender a lição.
Providência: saber de onde veio a palavra.
Se do adjetivo, é hora do z:
macio (maciez)

embriagado (embriaguez)

líquido (liquidez)

sólido (solidez)

frígido (frigidez)

Se do substantivo, o s pede passagem:
Portugal (português)
corte (cortês)
economia (economês)
campo (camponês)
Resposta do teste: C
Estão certinhas as palavras:
a)
b)
c)
d)

rúbrica, previlégio
rubrica, previlégio
rúbrica, privilégio
rubrica, privilégio

Dizer rúbrica? Cruz-credo! Só o ex-ministro Kandir. Ele não deixa por menos. Também diz previlégio. Seguirlhe o exemplo? Só bobo. Rubrica é paroxítona. A sílaba tônica cai no bri. E privilégio se escreve com i.
Resposta do teste: D
Estão escritas como manda o figurino as palavras da série:
a) eu apóio, o apôio
b) eu apóio, o apoio
c) eu apoio, o apoio
d) eu apoio, o apôio
Atenção, ditongo vive junto e não abre. Na separação silábica, mantenha-os coladinhos:
* i-dei-a
* as-sem-blei-a
Resposta do teste: C

Exercícios pertinentes
01) Estão corretamente empregadas as palavras na frase:
a) Receba meus cumprimentos pelo seu aniversário.
b) Ele agiu com muita descrição.
c) O pião conseguiu o primeiro lugar na competição.
d) Ele cantou uma área belíssima.
e) Utilizamos as salas com exatidão.
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2. Todas as alternativas são verdadeiras quanto ao emprego da inicial maiúscula, exceto:
a) Nos nomes dos meses quando estiverem nas datas.
b) No começo de período, verso ou alguma citação direta.
c) Nos substantivos próprios de qualquer espécie
d) Nos nomes de fatos históricos dos povos em geral.
e) Nos nomes de escolas de qualquer natureza.
3. Indique a única sequência em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) fanatizar - analizar - frizar.
b) fanatisar - paralizar - frisar.
c) banalizar - analisar - paralisar.
d) realisar - analisar - paralizar.
e) utilizar - canalisar - vasamento.
4. A forma dual que apresenta o verbo grafado incorretamente é:
a) hidrólise - hidrolisar.
b) comércio - comercializar.
c) ironia - ironizar.
d) catequese - catequisar.
e) análise - analisar.
5. Quanto ao emprego de iniciais maiúsculas, assinale a alternativa em que não há erro de grafia:
a) A Baía de Guanabara é uma grande obra de arte da Natureza.
b) Na idade média, os povos da América do Sul não tinham laços de amizade com a Europa.
c) Diz um provérbio árabe: "a agulha veste os outros e vive nua."
d) "Chegam os magos do Oriente, com suas dádivas: ouro, incensos e mirra " (Manuel Bandeira).
e) A Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, foi ornamentada na época de natal.
6. Marque a opção cm que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) enxotar - trouxa - chícara.
b) berinjela - jiló - gipe.
c) passos - discussão - arremesso.
d) certeza - empresa - defeza.
e) nervoso - desafio - atravez.
7. A alternativa que apresenta erro(s) de ortografia é:
a) O experto disse que fora óleo em excesso.
b) O assessor chegou à exaustão.
c) A fartura e a escassez são problemáticas.
d) Assintosamente apareceu enxarcado na sala.
e) Aceso o fogo, uma labareda ascendeu ao céu.
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Conteúdo
Operação com números inteiros, fracionários e decimais.
Sistema de numeração decimal.
Equações de 1º e 2º graus.
Regra de três simples.
Razão e proporção.
Porcentagem.
Juros simples.
Noções de estatística.
Medidas de comprimento, de superfície, de volume e capacidade e de massa.
Raciocínio Lógico. Resolução de situações: problema.

Coletâneas de Exercícios

Números Inteiros
Na época do Renascimento, os matemáticos sentiram cada vez mais a necessidade de um novo tipo de
número que pudesse ser solução de equações tão simples como,
x + 2 = 0, 2 x + 10 = 0, 4y + y = 0 e as ciências precisavam de símbolos para representar
temperaturas acima e abaixo de 0ºC.
Mas a tarefa não ficava só por criar um novo número, era necessário encontrar um símbolo que permitisse
operar com esse número criado de um modo prático e eficiente.

O Conjunto dos Números Inteiros
Definimos o conjunto dos números inteiros como a reunião do conjunto dos números naturais, o conjunto
dos números opostos dos números naturais e o zero. Este conjunto é denotado pela letra ℤ e pode ser
escrito por

ℤ =   

Exemplos de subconjuntos do conjunto ℤ:
Conjunto dos números inteiros não negativos:

ℤ+= 

Conjunto dos números inteiros não positivos:

ℤ-=  

Os números inteiros podem ser representados numa reta numerada, pelo que possuem uma determinada
ordem. Visto aqui serem apresentados os números negativos, poderemos também discutir o módulo de um
número assim como as operações que podemos realizar com eles. As operações que iremos abordar,
juntamente com as suas propriedades, são a adição e a multiplicação.
Por fim falaremos também da potenciação dos números inteiros e a radiciação dos mesmos.

Reta Numerada
9
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Geometricamente, o conjunto ℤ, pode ser representado pela construção de uma reta numerada, considerando
o número zero como a origem e o número um em algum lugar, tomar a unidade de medida como a distância
entre o 0 e o 1 e por os números inteiros da seguinte forma:

Observando a reta numerada, notamos que a ordem que os números inteiros obedecem é crescente da
esquerda para a direita, e é por esta razão que indicamos com uma seta para a direita. Esta consideração é
adaptada por convenção.
Tendo em conta, ainda, a reta numerada podemos afirmar que todos os números inteiros têm um e somente
um antecessor e também um e somente um sucessor.

Ordem e Simetria no Conjunto ℤ
O sucessor de um número inteiro é o número que está imediatamente à sua direita na reta (em ℤ) e o
antecessor de um número inteiro é o número que está imediatamente à sua esquerda na reta (em ℤ).
Exemplo:
3 é sucessor de 2 e 2 é antecessor de 3
- 5 é antecessor de - 4 e - 4 é sucessor de -5
Todo o número inteiro exceto o zero possui um elemento denominado de simétrico, cuja característica é
encontrar-se à mesma distância da origem que o número considerado.

Módulo de um número inteiro
O módulo ou valor absoluto de um número inteiro é definido como sendo o maior valor (máximo) entre um
número e o seu elemento oposto e pode ser denotado pelo uso de duas barras verticais. Assim:

x  max x , x

Exemplo:

0 0

8 8
6  6

Adição de números inteiros
Para entendermos melhor esta operação, associaremos aos números positivos a ideia de ganhar e aos
números inteiros negativos a ideia de perder.
Exemplo:
perder 3 + perder 4 = perder 7
(-3) + (-4) = -7
ganhar 8 +perder 5 = ganhar 3
(+8) + (-5) = (+3)
Tem de se ter em atenção que, o sinal (+) antes do número positivo pode ser dispensado, mas o sinal (-) antes
do número negativo nunca pode ser dispensado.

Subtração de números inteiros
A operação de subtração é uma operação inversa à da adição
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Exemplo:
a) (+8) - (+4) = (+8) + (-4) = = +4
b) (-6) - (+9) = (-6) + (-9) = -15
c) (+5) - (-2) = ( +5) + (+2) = +7
Conclusão: Para subtrairmos dois números relativos, basta que adicionemos ao primeiro o oposto do segundo.
Observação: A subtração no conjunto Z tem apenas a propriedade do fechamento (a subtração é sempre
possível)
Eliminação de Parênteses precedidos de Sinal Negativo

Para facilitar o cálculo, eliminamos os parênteses usando o significado do oposto. Veja:
a) -(+8) = -8 (significa o oposto de +8 é -8 )
b) -(-3) = +3 (significa o oposto de -3 é +3)
analogicamente:
a) -(+8) - (-3) = -8 +3 = -5
b) -(+2) - (+4) = -2 - 4 = -6
c) (+10) - (-3) - +3) = 10 + 3 - 3 = 10
Conclusão: podemos eliminar parênteses precedidos de sinal negativo trocando-se o sinal do número que
está dentro dos parênteses.

Multiplicação de números inteiros
A multiplicação funciona, explicando de uma forma muito simplificada, como o adicionar de números iguais.
Poderíamos analisar tal situação como o fato de estarmos a ganhar repetidamente alguma quantidade.
Exemplo:
Ganhar um objeto 30 vezes consecutivas, significa ganhar 30 objetos e podemos representar esta
repetição por um x, isto é 1 + 1 + ... + 1 = 30 x 1 = 30
Se trocarmos o número 1, por (-2), ficamos com (-2) + (-2) + ... + (-2) + (-2) = 30 x (-2) = - 60
Observamos que a multiplicação é um caso particular da adição onde os valores são repetidos.
A multiplicação tem, no entanto, algumas regras que têm de ser seguidas. Elas são:
(+1) x (+1) = (+1)
(+1) x (-1) = (-1)
(-1) x (+1) = (-1)
(-1) x (-1) = (+1)
Assim podemos concluir que:
Sinais Iguais: Somam-se os números prevalecendo o sinal.
Exemplos:
(+2) + (+3) = +5
(-2) + (-3) = - 5
Sinais Diferentes: Subtraem-se os números prevalecendo o sinal do maior número em módulo.
Exemplos:
(-2) + (+3) = +1
(+2) + (- 3) = -1

Propriedades da multiplicação de números inteiros
  Associativa
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Para todos a, b, c ∈ ℤ: a x (b x c) = (a x b) x c
Exemplo: 3 x (7 x 2) = (3 x 7) x 2

  Comutativa
Para todos a, b ∈ ℤ: a x b = b x a
Exemplo: 3 x 7 = 7 x 3 = 21

  Existência de elemento neutro
Existe um elemento em ℤ que multiplicado por qualquer outro número em ℤ o resultado é o próprio
número. Este elemento é o 1 e vamos ter z x 1 = z
Exemplo: 7 x 1 = 7

  Existência de elemento inverso
Para todo o inteiro z, diferente de zero, existe um inverso

z 1

1

z

tal que

z  z 1  z 

1
1
z

Exemplo:

1
1
9
  Propriedade distributiva
9  9 1  9 

Para todos a, b, c em ℤ: a x (b + c) = (a x b) + (a x c)
Exemplo: 3 x (4 + 5) = (3 x 4) + (3 x 5)

Divisão de números inteiros
- A divisão consiste, como o próprio nome diz, dividirmos, por exemplo, temos seis laranjas para serem
divididas entre duas pessoas:
- Então temos:
Pessoa 1:
3 laranjas
Pessoa 2:
3 laranjas
Cada pessoa ficou com três laranjas. Agora podemos escrever isto matematicamente:
• Seis laranjas divididas entre duas pessoas:
6/2 = 3 ou 6 ÷ 2 = 3
Para encontrarmos as três laranjas para cada pessoa podemos pensar também, qual é o número que
multiplicado por 2 (divisor) dá as seis laranjas.
3x2=6
- Utilizando o raciocínio acima, podemos agora dividir utilizando números negativos.
Exemplos:
• 32 = 4 , pois 4x8 = 32
8
• 32 = -4, pois (-4) x (-8) = 32
-8
• -32 = -4, pois (-4) x 8= -32
8
• -32, pois 4 x -(8) =-32
-8
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ATENÇÃO
- Observando os exemplos acima podemos ver que números de sinais iguais resultam em um número
positivo, não importando se a operação é multiplicação ou divisão e números de sinais diferentes resultam
em um número negativo. Assim podemos construir uma tabela de sinais para a multiplicação e para a divisão:
(+)
(–)
(+)
(–)

x
x
x
x

(+)
(–)
(–)
(+)

=
=
=
=

(+)
(+)
(–)
(–)

(+)
(–)
(+)
(–)

÷
÷
÷
÷

(+)
(–)
(–)
(+)

=
=
=
=

(+)
(+)
(–)
(–)

- Como no caso de expressões com parênteses ( ), colchetes [ ] e chaves { } onde temos a prioridade nesta
sequência; dentro destes resolvemos primeiro as multiplicações e divisões e só depois as adições e
subtrações.
Exemplos:
•
{[(7 – 3) x 2] + 2}
{[4 x 2] + 2}
{8 + 2}
10
•
{[ 7 – (3 x 2)] + 2}
{[7 – 6] + 2}
{1 + 2}
3
•
20 + 30 ÷ 5
20 + 6
26
•
(20 + 30) ÷ 5
50 ÷ 5
10

Exercícios Resolvidos
1) Calcule a soma algébrica: -150 - 200 + 100 + 300
Resolução:
-150 - 200 + 100 + 300
-350 + 100 + 300
-250 + 300
50
2) Alexandre tinha 20 figurinhas para jogar bafo. Jogou com Marcelo e perdeu 7 figurinhas, jogou com Jorge e
ganhou 2, ao jogar com Gregório ganhou 3 e perdeu 8 e com Hudson ganhou 1 e perdeu 11. Com quantas
figurinhas ficou Alexandre no final do jogo?
Resolução:
Representando em soma algébrica:
20 - 7 + 2 + 3 - 8 + 1 - 11 = 0
Resposta: Nenhuma.
3) Calcule o valor da expressão abaixo:
{(16 - 4) + [3x (-2) - 7x1]} x [-12 - (- 4) x 2 x 2] + (-7) x2 - 3 x (-1)
Resolução:
{(16 - 4) + [3 x(-2) - 7x1]} x [-12 - (- 4) x2 x2] + (-7) x2 - 3 x (-1)
{12 + [-6 - 7]} x [-12 - (-16)] + (-14) - (-3)
{12 + [-13]} x [-12 + 16] - 14 + 3
{12 - 13} x 4 - 14 + 3
{-1} x4 - 14 + 3
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- 4 - 14 + 3
-18 + 3
-15

Exercícios para resolver
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios
01. O produto de (-5) . (-8) é:
a) -13

b) +3 c) +40

d) +13

02. O número que somado a 4 dá como resultado -8 é:
a) -12

b) -4

c) -16

d) +12

03. O quociente de (-45) : (+9) é:
a) -36

b) -5

c) 54

d) Impossível

04. O módulo de (-12) é:
a) 0
b) -12
c) 12

d) 10

05. O módulo da soma de (-12) + (-4) + (-8) é:
a) -24

b) 0

c) -16

d) +24

06. O simétrico da soma de (-9) + (-2) é:
a) +11

b) -7

c) -11

d) +7

07. O valor de (+20) - (+10) é:
a) 30

b) 10 c) -30

d) -10

08. O número que eu devo subtrair de 7 para se obter -11 é
a) 18

b) 4

c) -4

d) -18

09. O valor de [(2)3]2 é:
a) -8

b) -64

c) -12

d) 64

Gabarito
01 - C

02 -

03 -

04 -

05 -

06 -

07 -

08 -

09 -

Exercícios para resolver
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios

BATERIA DE EXERCÍCIOS 1 - ADIÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS
1) 65 + 30
2) 90 + 50
3) 180 + 60
4) 30 + 220
5) 500 + 200
6) 1200 + 800
7) 300 + 3700

15) 98 + 1127
16) 8017 + 89
17) 87 + 99933
18) 98487 + 98
19) 346 + 1204
20) 1260 + 498
21) 184 + 12084

14

www.apostilasobjetiva.com.br
8) 2500 + 2500
9) 75 + 98
10) 526 + 708
11) 7218 + 4934
12) 98519 + 37412
13) 74 + 959
14) 846 + 67

22) 16815 + 318
23) 3200 + 56420
24) 25510 + 4017
25) 1017 + 49 + 918
26) 89 + 34115 + 8 + 997
27) 77 + 7777 + 959 + 95 + 599
28) 1199 + 91 + 617 + 9 + 19 + 168.

BATERIA DE EXERCÍCIOS 2

- SUBTRAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS

1) (+7) - (+3) =

16) 7 -13 =

2) (+5) - (-2) =

17) -1 -0 =

3) (-3) - ( +8) =

18) 16 - 20 =

4) (-1) -(-4) =

19) -18 -9 =

5) (+3) - (+8) =

20) 5 - 45 =

6) (+9) - (+9) =

21) -15 -7 =

7) (-8) - ( +5) =

22) -8 +12 =

8) (+5) - (-6) =

23) -32 -18 =

9) (-2) - (-4) =

24) 7 - (-2) =

10) (-7) - (-8) =

25) 7 - (+2) =

11) (+4) -(+4) =

26) 2 - (-9) =

12) (-3) - ( +2) =

27) -5 - (-1) =

13) -7 + 6 =

28) -5 -(+1) =

14) -8 -7 =

29) -4 - (+3) =

15) 10 -2 =

30) 8 - (-5) =

BATERIA DE EXERCÍCIOS 3

- MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS

1) 7200 x 0
2) 1 x 32
3) 8 x 10
4) 100 x 720
5) 700 x 1000
6) 10000 x 220
7) 85 x 9
8) 7 x 456
9) 3132 x 9
10) 8 x 88876
11) 60 x 60
12) 800 x 800
13) 1400 x 90
14) 372 x 80
15) 78 x 67

16) 307 x 54
17) 42 x 8187
18) 94723 x 43
19) 719 x 721
20) 6185 x 497
21) 654 x 14269
22) 5146 x 2427
23) 77852 x 9874
24) 120 x 420
25) 8200 x 4500
26) 125 x 108
27) 7008 x 182
28) 5008 x 2003
29) 85 x 4 x 27
30) 5 x 105 x 48 x 300.

BATERIA DE EXERCÍCIOS 4 - DIVISÃO EXATA DE NÚMEROS INTEIROS
1) 0 : 0
2) 0 : 821
3) 79 : 0

29) 72 : 18
30) 90 : 15
31) 246 : 82

57) 39366 : 486
58) 30832 : 656
59) 427714 : 274
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4) 28000 : 1
5) 94 : 94
6) 7777 : 7777
7) 200 : 10
8) 48000 : 100
9) 300000 : 1000
10) 70000 : 10000
11) 96 : 8
12) 65 : 5
13) 696 : 6
14) 770 : 5
15) 432 : 9
16) 539 : 7
17) 8526 : 7
18) 8924 : 4
19) 3312 : 8
20) 5373 : 9
21) 84246 : 3
22) 82584 : 6
23) 85688 : 8
24) 10044 : 9
25) 493668 : 4
26) 848926 : 2
27) 342774 : 6
28) 433332 : 9

32) 376 : 47
33) 876 : 146
34) 906 : 453
35) 1856 : 464
36) 4608 : 576
37) 9264 : 2316
38) 8984 : 1123
39) 943 : 41
40) 828 : 12
41) 5967 : 39
42) 7735 : 65
43) 6536 : 86
44) 7469 : 77
45) 88536 : 56
46) 77472 : 24
47) 22764 : 28
48) 50635 : 65
49) 486136 : 14
50) 852096 : 32
51) 321636 : 49
52) 725112 : 81
53) 7686 : 427
54) 7644 : 147
55) 41904 : 194
56) 33264 : 168

BATERIA DE EXERCÍCIOS 5
1) 90 : 7
2) 695 : 3
3) 4683 : 2
4) 36162 : 8
5) 342775 : 6
6) 99 : 16

60) 154854 : 126
61) 378231 : 581
62) 985036 : 997
63) 73122 : 5223
64) 87992 : 1294
65) 254160 : 1765
66) 832464 : 2214
67) 349632 : 9712
68) 566566 : 6226
69) 14000 : 200
70) 42000 : 140
71) 535 : 5
72) 707 : 7
73. 8428 : 7
74) 31264 : 8
75) 72804 : 4
76) 261048 : 3
77) 8056 : 8
78) 7021 : 7
79) 72576 : 72
80) 47235 : 47
81) 432432 : 54
82) 330594 : 66
83) 70028 : 7
84) 60042 : 6

- DIVISÃO COM RESTO DE NÚMEROS INTEIROS

7) 539 : 67
8) 3822 : 27
9) 32958 : 36
10) 540270 : 19
11) 644 : 268
12) 2799 : 298

BATERIA DE EXERCÍCIOS 6

13) 83231 : 847
14) 712506 : 252.
15) 6187 : 1114
16) 78275 : 2115
17) 298664 : 8765

- EXPRESSÃO ARITMÉTICA.

1) 38 + 20 - 16
2) 15 - 5 - 2 + 6 - 1
3) 42 - 20 - 10 + 3
4) 12 + 8 + 20 - 30 - 8
5) 40 - 8 x 2 - 6 x 3
6) 7 + 3 x 9 - 5 x 5
7) 5 . 3 + 16 : 4 - 19
8) 16 + 3 x 4 - 10 : 5
9) 15-5 - (2 + 6) - 1
10) 15 - (5 - 2 + 6) - 1
11) 5 + 6 . (2 + 5) - 10
12) 7 . (10 - 8) + (5 - 3)
13) 8 - 3 : (2 + 1) + 2 . 4
14) (6 x 8) : 24 + 5 - 2 . (3 - 2)
15) 3 + 2 . (18 : 6 + 4) - 10
16) 3 + [5 + 3 . 4 - (8 + 4)]
17) 2 + [(5 x 2) : 2 - (4 . 0 x 2)]
18) [25 - (4 . 2)] + [1 + 27]
19) 36 + 2 x [16 - 2 . (8 - 3 x 1)] - 9 . 5
20) {32 - [5 + (3 . 7 - 4)]} : 5 + 9 x 2 - (64 - 60) . 5
21) 33 + {2 . 7 - [6 + (10 - 2 x 4) + 1] + 16} - 49 + 1
22) {21 + [7 x (33 - 22) - 50] : (9 . 3)} : 11 + 8
23) 23 + 5 . 3 - 42

25) 32 x 5 - 62 + 23 + 14
26) 102 : 52 + 30 . 22 - 23
27) 6 + (2 x 5 - 32) . 2
28) 20 - 5 x (22 - 1) + 22 - 3 . (3 - 2)
29) (32 + 1) : 5 + (5 - 3)2 - (42 - 3 . 5)
30) (42 - 4 x 3) . 2 + 32 x 2 - 40 : 4
31) 92 : (52 + 2) + (3 + 1)2 : 23 - 100
32) 53 - (3 . 2 + 1)2 + (32 + 42) : 52- 15
33) 80 - [25 - 3 . (22 - 1)]
34. [12 : 22 + 10 . (11 - 32) + 2] : (3 x 2 - 1)2
35) 122 - [42 + 3 . (102- 82)] + (32 + 23 - 1) : 42
36) 10 + 2 . [33 + (52 - 3 . 8) + 4] - (62 : 9 + 2)
37) {5 + 2 . [15 - (24 : 8) + 3 . (23 - 7)] - 33}
38) {32 : [(9 - 16 : 2)]} : {15 : (22 + 1)}
39) (1)2 : {3 + 2 . [5 - 2 : 2] + 5 (3 - 12)}0
40) 30 : {23 . [52 - 23 . (4 - 3)2 - (3 . 5)]} : 5
41) (3 . 2)2 : 9 -2 . V4
42) 52 : 5 + 6 : (5 - 2) - V9
43) 10 : (32 - 4) - 5 . (V16 - 4)
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24) 32 : 9 + 5 . 16 - 40

BATERIA DE EXERCÍCIOS 7

44) 6 + V81 . 2 (9 : 9) - 23
45) 50-3.(10:5+1)2 - (V25-V16)2
46) [100 : 25 + 3 . (V9 + 22)]
47) V49-[43-3.(1 + 50 : 5 . 70 + 10)]
48) 61 - [1 - (2 + 5. 32)0 + V64 : 22]
- PROBLEMAS COM NÚMEROS INTEIROS.

01) O numeral que representa o número quatro milhões e cinco é:
02) Ao numerarmos as páginas de um livro de 10 a 25, quantos algarismos empregamos?
03) Adicione 16 a 43. Da soma, subtraia 35.
04) Subtraia 24 de 109. A esta diferença, adicione 85.
05) Adicione 36, 48 e 53. Da soma, subtraia 97.
06) Tome 308 e dele subtraia 192. Da diferença, subtraia 45. A esta diferença, adicione 81.
07) Multiplique 27 por 34. Ao produto, adicione 152.
08) Calcule a diferença entre 87 e 43. A seguir, multiplique a diferença por 11.
09) Adicione 26 a 42. A seguir, multiplique a soma por 25.
10) Multiplique 43 por 12. Do produto, subtraia 516.
11) Para cobrir a distância entre duas cidades, um automóvel A, modelo a gasolina, consome 20 litros e um
automóvel B, modelo a álcool, consome 26 litros. Sabe-se que o preço do litro de gasolina é R$ 217,00 e o
preço do litro de álcool é R$ 141,00. Qual a quantia que o proprietário do carro a álcool economiza nessa
viagem?
12) O preço de uma corrida de táxi é formado de duas partes: uma fixa, chamada "bandeirada", e uma variável,
de acordo com o número de quilômetros percorridos. Em São Paulo, a "bandeirada" é de R$ 960,00 e o preço
por quilômetro percorrido é de R$ 350,00. Quanto pagará uma pessoa que percorrer, de táxi, 12 quilômetros?
13) Multiplique 27 por 34. Divida o produto obtido por 9.
14) Multiplique 13 por 12 e ao produto adicione 52. A seguir, divida a soma por 26.
15) Adicione 42 e 26 e dívida a soma por 17. Ao resultado, adicione 117.
16) Calcule a diferença entre 87 e 49. Multiplique essa diferença por 10 e divida o resultado por 20.
17) Gláucia comprou roupas, gastando um total de R$ 214.000,00. Deu R$ 24.000,00 de entrada e o restante
da dívida vai pagar em 5 prestações mensais iguais. Qual é o valor de cada prestação?
18) Deseja-se colocar 750 peças de um certo produto em caixas onde caibam 45 peças em cada uma. Quantas
caixas são necessárias? Quantas peças vão sobrar?
19) Sendo n = (2 x 6 - 5) . 10 + 10, o dobro do número n é igual a:
20) Sabe-se que x e y são dois números naturais diferentes de zero. Sabe-se, também, que x = y. Nessas
condições, podemos dizer que:
a) x . y = 0.
b) x . y = 2.
c) x . y = x2.
d) x . y = 2x.
e) x . y = 2y
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21) O dobro de 3750 é:
22) Qual é o quíntuplo de 280?
23) O quádruplo de quatro mais quatro é:
24) Quanto vale a terça parte de três, mais três?
25) Calcule o quíntuplo da metade do dobro de 64.
26) A quarta parte do dobro da quinta parte de oitenta é:
27) Qual é o número que vem antes do número que vem antes do número 27?
28) Certo número, Multiplicado por 8, dá 160; multiplicado por 4, quanto dará?
29) O dobro do triplo do dobro de três é:
30) Ao se escrever de 1 a 30, quantas vezes o algarismo 2 é utilizado?
31) Determine o menor número de três algarismos diferentes.
32) Qual é o maior número de quatro algarismos?
33) Em cinco vezes vinte, quantas vezes há quatro?
34) O consecutivo ou o sucessivo de 29 é:
35) Entre 30 e 35, qual é o maior número ímpar?
36) Calcule o número antecedente ou precedente do número 73.
37) Qual é o complemento aritmético de 3?
38) O complemento aritmético de 720 é:
39) Qual é o número que se deve somar a 39 para se obter 5 vezes o valor de 40?
40) 85 + AB = 122. A x B = ?
41) 94 - 26 = PS. P + S = ?
42) 8PA + 219 = 1067. A : P = ?
43) 97 : A = 16. Resto: 1. A = ?
44) Numa divisão, o dividendo é 1529, o divisor, 62, e o quociente, 24. Quanto vale o resto?
45) X : 7 = 26. Resto: 2. X = ?
46) Numa divisão, o dividendo é 824, o divisor, 3, e o resto, 2. Qual é o valor do quociente?
47) O menor de quatro irmãos tem 21 anos e cada um é 2 anos mais velho que o seguinte. Qual é a soma das
idades?
48) Certa pessoa tem três dividas a pagar: a 1ª, de R$ 1.285,00, a 2ª, tanto quanto a 1ª mais R$ 195,00 e a 3ª
tanto quanto as duas primeiras juntas. Quanto deve?
49) Se tivesse 35 cavalos a mais do que tenho, teria 216. Quantos cavalos tem meu irmão se o número dos
meus excede ao número dos dele de 89?
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50) Certa pessoa gastou num dia R$ 320,00, neutro, menos R$ 95,00 que o 1a e no 3a dia tanto quanto nos
dois primeiros. Quanto gastou nesses 3 dias?
51) Uma usina fabrica 600 barras de metal: 280 pesam 10 kg cada uma; 207 pesam 12 kg cada e o resto 15
kg cada uma. Qual é o peso total das barras fabricadas?
52) Um dicionário tem 950 páginas; cada página é dividida em 2 colunas; cada coluna tem 64 linhas com 35
letras, em média. Quantas letras há nessa obra?
53) Uma pessoa que devia R$ 792,00 deu 28 notas de R$ 20,00 e 24 de R$ 5,00. Quantas notas de R$ 2,00
deve dar para completar o pagamento?
54) Um número mais 20 é igual a 35. Determine esse número.
55) Quando adicionamos 37 a um certo número n, obtemos 92. Qual é o número n?
56) A diferença entre 25 e um certo número é igual a 12. Calcule esse número.
57) Um número menos 42 é igual a 18. Qual é o número?
58) O dobro de um número, mais 25, é igual a 57. O número é:
59) O dobro de um número, menos 18, é igual a 62. Determine o número.
60) O triplo de um número, aumentado de 20, é igual a 71. Qual é o número?
61) Ao quíntuplo de um número, vamos adicionar 20. Obtemos, então, 95. Calcule o valor do número.
62) Pensei em um número. Se adicionar 21 a este número e dividir o resultado por 5, obterei 12. Qual é o
número em que pensei?
63) Zilma pensou em um número. Se ela dividir esse número por 12 e multiplicar o resultado por 8, vai obter
48. Qual é o número em que ela pensou?
64) Uma pessoa perguntou a idade de Lúcia e ela respondeu: "Se você adicionar 8 anos à minha idade e dividir
o resultado por 4, encontrará 7 anos". Qual é a idade de Lúcia?
65) Romário pensou em um número n. Subtraiu 25 desse número e multiplicou o resultado por 7, obtendo um
produto igual a 140. Qual foi o número n em que Romário pensou?

Conteúdo
Conceitos iniciais do raciocínio lógico: proposições, valores lógicos, conectivos, tabelasverdade, tautologia, contradição, equivalência entre proposições, negação de uma
proposição, validade de argumentos; Estruturas lógicas e lógica de argumentação; Questões
de associação; Verdades e mentiras; Diagramas lógicos (silogismos); Sequências lógicas.
Coletâneas de Exercícios
Coletâneas de Exercícios – I
Coletâneas de Exercícios – II
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Coletâneas de Exercícios – III

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.
Apostilas Objetiva

Conceitos Iniciais do Raciocínio Lógico
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.
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
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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?
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

21

www.apostilasobjetiva.com.br
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
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.
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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.

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 vB
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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.

Conteúdo
Constituição do Estado de São Paulo – título I – dos fundamentos do estado, artigos 1º, 2º, 3º e 4º
- título II – da Organização dos Poderes – capítulo I – Disposições preliminares – artigos 5º, 6º , 7º e
8º, capítulo III – do Poder Executivo – seção I – artigos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46, seção II
– artigo 47, seção III – artigos 48, 49, 50, seção IV – artigos 51, 52, 53, título III – da organização
escolar – capítulo I – da administração pública – seção I – artigos 111, 112, 113, 114 e 115, caput e
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XVIII, XIX, XXIV, XXVI, XXVII, capítulo II- dos servidores públicos
– dos servidores públicos civis – artigo 124 – caput , artigos 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, título VII – capítulo III – seção I – da educação – artigos 237, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 254, 254, 255, 256, 257 e 259, capítulo VII – da
proteção especial – seção I – da família, da criança, do adolescente, do idoso e dos portadores de
deficiência, artigos 277, 279, 279, 280, 281, título VIII – disposições constitucionais gerais – artigo 284,
285, 286, 287, 288, 289, 291, 291.
Lei 10.261, de 28 de outubro de 1968 e lei complementar 1144/2011, plano de cargos, vencimentos
e salários para os integrantes do quadro de apoio escolar da Secretaria da Educação.

Coletâneas de Exercícios pertinentes
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CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TÍTULO I
Dos Fundamentos do Estado
Artigo 1º - O Estado de São Paulo, integrante da República Federativa do Brasil, exerce as competências
que não lhe são vedadas pela Constituição Federal.

Artigo 2º - A lei estabelecerá procedimentos judiciários abreviados e de custos reduzidos para as ações cujo
objeto principal seja a salvaguarda dos direitos e liberdades fundamentais.

Artigo 3º - O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem insuficiência de
recursos.

Artigo 4º - Nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o objeto, observar-se-ão, entre outros
requisitos de validade, a igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à
exigência da publicidade, do contraditório, da ampla defesa e do despacho ou decisão motivados.

TÍTULO II
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Artigo 5º - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
§1º - É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições.
§2º - O cidadão, investido na função de um dos Poderes, não poderá exercer a de outro, salvo as exceções
previstas nesta Constituição.

Artigo 6º - O Município de São Paulo é a Capital do Estado.
Artigo 7º - São símbolos do Estado a bandeira, o brasão de armas e o hino.
Artigo 8º - Além dos indicados no artigo 26 da Constituição Federal, incluem-se entre os bens do Estado os
terrenos reservados às margens dos rios e lagos do seu domínio.

CAPÍTULO III
Do Poder Executivo
SEÇÃO I
Do Governador e Vice-Governador do Estado
Artigo 37 - O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, eleito para um mandato de quatro
anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente, na forma estabelecida na Constituição Federal.
(redação dada pela Emenda Constitucional nº 21, de 14/02/2006)

Artigo 38 - Substituirá o Governador, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o ViceGovernador.
Parágrafo único - O Vice-Governador, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei
complementar, auxiliará o Governador, sempre que por ele convocado para missões especiais.

Artigo 39 - A eleição do Governador e do Vice-Governador realizar-se-á no primeiro domingo de outubro,
em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término
do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subsequente, observado,
quanto ao mais, o disposto no artigo 77 da Constituição Federal. (redação dada pela Emenda Constitucional nº 21, de
14/02/2006)
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Artigo 40 - Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, ou vacância dos respectivos
cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Governança o Presidente da Assembleia Legislativa
e o Presidente do Tribunal de Justiça.

Artigo 41 - Vagando os cargos de Governador e Vice-Governador, far-se-á eleição noventa dias depois de
aberta a última vaga.
§1º - Ocorrendo a vacância no último ano do período governamental, aplica-se o disposto no artigo anterior.
§2º - Em qualquer dos casos, os sucessores deverão completar o período de governo restante.

Artigo 42 - Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública
direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, I,
IV e V, da Constituição Federal.

Artigo 43 - O Governador e o Vice-Governador tomarão posse perante a Assembleia Legislativa, prestando
compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado e de observar as leis.
Parágrafo único - Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Governador ou o Vice-Governador,
salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

Artigo 44 - O Governador e o Vice-Governador não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa,
ausentar-se do Estado por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.
Parágrafo único - O pedido de licença, amplamente motivado, indicará, especialmente, as razões da viagem,
o roteiro e a previsão de gastos.

Artigo 45 - O Governador deverá residir na Capital do Estado.
Artigo 46 - O Governador e o Vice-Governador deverão, no ato da posse e no término do mandato, fazer
declaração pública de bens.
SEÇÃO II
Das Atribuições do Governador

Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições previstas nesta Constituição:
I - representar o Estado nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas;
II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual;
III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como, no prazo nelas estabelecido, não inferior a trinta
nem superior a cento e oitenta dias, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, ressalvados os
casos em que, nesse prazo, houver interposição de ação direta de inconstitucionalidade contra a lei publicada;
(Inciso III com redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 23/01/2008)

- Inciso III ver STF - ADI nº 4052/2008.
IV - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
V - prover os cargos públicos do Estado, com as restrições da Constituição Federal e desta Constituição, na
forma pela qual a lei estabelecer;
VI - nomear e exonerar livremente os Secretários de Estado;
VII - nomear e exonerar os dirigentes de autarquias, observadas as condições estabelecidas nesta
Constituição;
VIII - decretar e fazer executar intervenção nos Municípios, na forma da Constituição Federal e desta
Constituição;
IX - prestar contas da administração do Estado à Assembleia Legislativa, na forma desta Constituição;
X - apresentar à Assembleia Legislativa, na sua sessão inaugural, mensagem sobre a situação do Estado,
solicitando medidas de interesse do Governo;
XI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;
XII - fixar ou alterar, por decreto, os quadros, vencimentos e vantagens do pessoal das fundações instituídas
ou mantidas pelo Estado, nos termos da lei;
XIII - indicar diretores de sociedade de economia mista e empresas públicas;
XIV - praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do Executivo;
XV - subscrever ou adquirir ações, realizar ou aumentar capital, desde que haja recursos hábeis, de sociedade
de economia mista ou de empresa pública, bem como dispor, a qualquer título, no todo ou em parte, de ações
ou capital que tenha subscrito, adquirido, realizado ou aumentado, mediante autorização da Assembleia
Legislativa;
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XVI - delegar, por decreto, a autoridade do Executivo, funções administrativas que não sejam de sua exclusiva
competência;
XVII - enviar à Assembleia Legislativa projetos de lei relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, dívida pública e operações de crédito;
XVIII - enviar à Assembleia Legislativa projeto de lei sobre o regime de concessão ou permissão de serviços
públicos;
XIX - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa, nem
criação ou extinção de órgãos públicos;
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. (Inciso XIX acrescentado pela Emenda Constitucional nº 21,
de 14/02/2006)

Parágrafo único - A representação a que se refere o inciso I poderá ser delegada por lei, de iniciativa do
Governador, a outra autoridade.
SEÇÃO III
Da Responsabilidade do Governador

Artigo 48 - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal.
- Artigo 48 e seu parágrafo único foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos da ADI nº 2220/2000, julgada em 16/11/2011.

Artigo 50 - Admitida a acusação contra o Governador, por dois terços da Assembleia Legislativa, será ele
submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns.
- A expressão “ou, nos crimes de responsabilidade, perante Tribunal Especial”, que encerrava o dispositivo,
foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 2220/2000, julgada em
16/11/2011.
§1º - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal.
§2º - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal.
- §§ 1º e 2º foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº
2220/2000, julgada em 16/11/2011.
§3º - O Governador ficará suspenso de suas funções:
1 - nas infrações penais comuns, recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça;
2 - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal.
- Item 2 do § 3º foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 2220/2000,
julgada em 16/11/2011.
§4º - Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento
do Governador, sem prejuízo do prosseguimento do processo.
§5º - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal.
§6º - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal.
- §§ 5º e 6º foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº
1021/1994, julgada em 19/10/1995.
Artigo 50 - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal.
- Artigo 50 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 2220/2000,
julgada em 16/11/2011.

SEÇÃO IV
Dos Secretários de Estado
Artigo 51 - Os Secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de vinte e um anos e no
exercício dos direitos políticos.

Artigo 52 - Os Secretários de Estado, auxiliares diretos e da confiança do Governador, serão responsáveis
pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo, bem como por retardar ou deixar de praticar,
indevidamente, ato de ofício. (com redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 23/01/2008)
§1º - Os Secretários de Estado responderão, no prazo estabelecido pelo inciso XVI do artigo 20, os
requerimentos de informação formulados por Deputados e encaminhados pelo Presidente da Assembleia após
apreciação da Mesa, reputando-se não praticado o ato de seu ofício sempre que a resposta for elaborada em
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desrespeito ao parlamentar ou ao Poder Legislativo, ou que deixar de referir-se especificamente a cada
questionamento feito.
§2º - Para os fins do disposto no § 1º deste artigo, os Secretários de Estado respondem pelos atos dos
dirigentes, diretores e superintendentes de órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional a eles
diretamente subordinados ou vinculados.
§3º - Aos diretores de Agência Reguladora aplica-se o disposto no § 1º deste artigo. (§§ 1º ao 3º acrescentados
pela Emenda Constitucional nº 24, de 23/01/2008)

- Artigo 52, "caput", e parágrafos ver STF - ADI nº 4052/2008.

Artigo 52. A - Caberá a cada Secretário de Estado, semestralmente, comparecer perante a Comissão
Permanente da Assembleia Legislativa a que estejam afetas as atribuições de sua Pasta, para prestação de
contas do andamento da gestão, bem como demonstrar e avaliar o desenvolvimento de ações, programas e
metas da Secretaria correspondente.
§1º - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos Diretores de Agências Reguladoras.
§2º - Aplicam-se aos procedimentos previstos neste artigo, no que couber, aqueles já disciplinados em
Regimento Interno do Poder Legislativo. (acrescentado pela Emenda Constitucional nº 27 de 15/06/2009)
§3º - O comparecimento do Secretário de Estado, com a finalidade de apresentar, quadrimestralmente, perante
Comissão Permanente do Poder Legislativo, a demonstração e a avaliação do cumprimento das metas fiscais
por parte do Poder Executivo suprirá a obrigatoriedade constante do "caput" deste artigo. (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 31, de 21/10/2009)

§4º - No caso das Universidades Públicas Estaduais e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo, incumbe, respectivamente, aos próprios Reitores e ao Presidente, efetivar, anualmente e no que couber,
o disposto no "caput" deste artigo. (acrescentado pela Emenda Constitucional nº 37, de 05/12/2012)

Artigo 53 - Os Secretários farão declaração pública de bens, no ato da posse e no término do exercício do
cargo, e terão os mesmos impedimentos estabelecidos nesta Constituição para os Deputados, enquanto
permanecerem em suas funções.

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.
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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.
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.

29

www.apostilasobjetiva.com.br
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
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
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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.
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.
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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
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
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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.
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
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.
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
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;
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Noções de Informática
1º Caderno
Conteúdo
Hardware: Microcomputadores e periféricos: configuração básica e componentes;
Impressoras: classificação e noções gerais; dispositivos de armazenamento externo: conceito,
classificação e noções gerais.
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Exercícios pertinentes
Sistema Operacional (usando o Windows): conceito de pastas, diretórios, arquivos e
atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos
menus, programas e aplicativos, digitalização, interação com o conjunto de aplicativos para
escritório;
Exercícios pertinentes

Conceitos Básicos de informática
Você sabe o que quer dizer informática? Essa palavra é a conjunção da expressão informação automática:
informação + automática. Isso significa que a informática é a ciência que estuda o tratamento automático e
racional da informação. Esse tratamento citado acima é executado por meio do processamento dos dados.
Processar dados é nada mais do que “transformar a informação”, essa utilizada para alimentar os programas,
como exemplo pode-se utilizar os textos digitados em um editor de textos. Esses dados são então processados
pelo computador, que nos devolve uma saída, que pode ser em formato impresso de um texto ou até a visão
do mesmo na tela do monitor.
Para todos os casos na informática, temos uma entrada, um processamento e uma saída. O responsável pelo
processamento das informações é o processador, que a parte central de um computador. O processador
compõe a parte física do computador, assim como acontece com o teclado, o vídeo, as placas, o gabinete.
Toda essa parte física dos computadores é chamada de Hardware. Porém, apenas o hardware não é suficiente
para se utilizar os computadores. Precisa-se de programas que mostrem aos computadores como executar
tarefas específicas, tais como digitar um texto, alimentar uma base de dados, efetuar cálculos, visualizar
páginas de internet, entre outras.
Tais programas são chamados de softwares. Esses softwares correspondem a toda parte lógica dos
computadores (os programas e dados), dizendo ao hardware o que deve ser feito.

Conceitos fundamentais sobre processamento de dados.
O computador deve ser visto como um grande aliado
para as nossas tarefas do dia-a-dia, desenvolvido
para melhorar a nossa qualidade de vida.

No âmbito profissional, ele também é um aliado à
nossa sobrevivência. Lembre-se de que vivemos em
um mundo globalizado, onde a competição é a única
maneira de obtermos sucesso, e que sucesso é o
resultado de uma equação constituída das seguintes
variáveis: qualidade, rapidez e preço.
Quando falamos em "Processamento de Dados"
tratamos de uma grande variedade de atividades que
ocorre tanto nas organizações industriais e comerciais, quanto na vida diária de cada um de nós.
Para tentarmos definir o que seja processamento de dados temos de ver o que existe em comum em todas
estas atividades. Ao analisarmos, podemos perceber que em todas elas são dadas certas informações iniciais,
as quais chamamos de dados.
E que estes dados foram sujeitos a certas transformações, com as quais foram obtidas as informações.
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O processamento de dados sempre envolve três fases essenciais: Entrada de Dados, Processamento e
Saída da Informação.
Para que um sistema de processamento de dados funcione ao contento, faz-se necessário que três elementos
funcionem em perfeita harmonia, são eles:

Hardware: Hardware é toda a parte física que compõe o sistema de processamento de dados: equipamentos
e suprimentos tais como: CPU, HD, CD’S, DVD’S, pendrivers, impressoras.

Software: É toda a parte lógica do sistema de processamento de dados. Desde os dados que armazenamos
no hardware, até os programas que os processam.

Peopleware: Esta é a parte humana do sistema: usuários (aqueles que usam a informática como um meio
para a sua atividade fim), programadores e analistas de sistemas (aqueles que usam a informática como uma
atividade fim).
Embora não pareça, a parte mais complexa de um sistema de processamento de dados é sem dúvida o
Peopleware, pois por mais moderna que sejam os equipamentos, por mais fartos que sejam os suprimentos,
e por mais inteligente que se apresente o software, de nada adiantará se as pessoas (peopleware) não
estiverem devidamente treinadas a fazer e usar a informática.
O alto e acelerado crescimento tecnológico vem aprimorando o hardware, seguido de perto pelo software.
Equipamentos que cabem na palma da mão, softwares que transformam fantasia em realidade virtual não são
mais novidades. Entretanto ainda temos em nossas empresas pessoas que sequer tocaram algum dia em um
teclado de computador.
Mesmo nas mais arrojadas organizações, o relacionamento entre as pessoas dificulta o trâmite e consequente
processamento da informação, sucateando e subutilizando equipamentos e softwares. Isto pode ser
vislumbrado, sobretudo nas instituições públicas.

Servidores
Em computação, um servidor de arquivos é um
computador conectado a uma rede que tem o objetivo
principal de proporcionar um local para o armazenamento
compartilhado de arquivos de computadores (como
documentos, arquivos de som, fotografias, filmes, imagens,
bases de dados, etc) que podem ser acessados pelo
trabalho que estão ligados à rede de computadores.
Também pode ser usado como um servidor de backup.

Os modelos de servidores de arquivos
Servidores de arquivos possuem propósitos diferentes, alguns deles são: backup, compartilhamento de
informações, armazenamento remoto, dentre outros. Cada servidor de arquivos possui modelos conceituais
distintos sobre o que vem ser um arquivo. Três destes modelos são muito utilizados, que são:
- Quando um servidor possui a estrutura dos arquivos, e nomeia alguns ou todos os registros com uma chave
única, podendo escrever, ler, juntar, estender, remover e muitas outras operações;
- Quando o servidor não possui a estrutura interna dos arquivos. Assim o servidor de arquivos não é capaz de
resolver operações complexas nos mesmos, mas sim, somente a leitura e escrita;
- Quando o servidor possui hierarquia, tratando os arquivos em forma de árvore. Este modelo é o mais comum
de todos, pois alem de permitir tal hierarquia, pode possuir a estrutura interna dos arquivos, permitindo
operações e transferências complexas.

Gerenciamento de atributos
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Servidores de arquivos devem atribuir e gerenciar pelo menos dois atributos a cada arquivo: um nome ou
identificador e o tamanho, para saber onde encontrar e quanto de memória tal arquivo irá ocupar. Porém, na
maioria dos servidores de arquivos, existem mais atributos, formando um conjunto de atributos ou uma lista de
atributos. A forma ao qual estes atributos são tratados, também varia de servidores para servidores. Alguns
atributos comumente usados são:
- o de controle de acesso, que determina como e qual usuário pode ter acesso ao arquivo;
- o de arquivo oculto, que determina se o arquivo é visível ou não;
- o qualificações, que diz a qualidade do arquivo;
- o do tipo do arquivo, que diz se o arquivo é uma música ou um documento texto por exemplo.

Proteção de arquivos
Todos os servidores de arquivos devem de alguma maneira proteger e controlar o acesso de seus arquivos. A
maneira mais simples e menos confiável é considerar todas as máquinas clientes como dignas de confiança e
simplesmente executar todos os pedidos que chegarem (Gavidia, Jorge J. Z., FTAM - Servidor de Arquivos).
Outro método, um tanto quanto mais confiavel, é a proteção sparsa baseada em capacidades, com um mapa
de bits para indicar operações permitidas (Tanenbaum, Andrew S., Redes de Computadores), onde existem senhas para
determinado tipo de acesso e/ou operações.

Armazenamento da Informação
Como já foi dito, as informações entram no seu computador através do teclado e do mouse. Mas há outras
maneiras delas serem inseridas. Uma delas é através da digitalização de imagens via scanner, ou mesmo pelo
microfone do kit multimídia, quando da gravação de uma voz. Existem inúmeros outros veículos de entrada de
dados possíveis: câmera fotográfica digital, infravermelhos, etc.
Mas independentemente do dispositivo de entrada, a maneira com a qual a informação é interpretada pelo seu
computador é a mesma, ou seja, cada letra, número, nota musical ou ponto luminoso é convertido em impulsos
eletrônicos.
A esses impulsos eletrônicos, damos o nome de BITs. O conjunto de 8 bits é denominado BYTE.
Assim, cada dígito do teclado, quando pressionado, injeta um conjunto de 8 impulsos eletrônicos dentro da
CPU. Esses impulsos ou bits são representados por estados binários 0 (zero) e 1 (um).
O mesmo ocorre quando o scanner digitaliza uma fotografia. Cada ponto luminoso da imagem é convertido em
um byte, que representa uma unidade de cor entre milhões de outras.
Os dados armazenados no winchester, disquete e no CD-ROM, também são representados por bytes. No caso
do disquete e do winchester, cada bit é simbolizado por um impulso magnético, enquanto que no CD-ROM,
esses são caracterizados por pontos luminosos.
Qualquer que seja o processo de digitalização da informação (teclado, mouse, scanner, etc.), os dados são
imediatamente armazenados na memória eletrônica do seu computador. Esta memória eletrônica é
tecnicamente conhecida como memória RAM - Randomic Access Memory.
Como já sabemos, os dados lá contidos são armazenados temporariamente, isto é, apenas quando você está
trabalhando com o computador. A maneira mais segura de trabalhar com os seus documentos no computador
é, de instante em instante, salvá-lo em um dispositivo de memória auxiliar, no caso: o winchester.
Ao salvar um documento pela primeira vez, o computador irá solicitar que você digite um nome, para que ele
possa arquivá-lo com segurança dentro do seu winchester. O winchester, assim como todos os dispositivos de
memória auxiliar, geralmente é composto de pastas (ou diretórios). Essas pastas são como gavetas onde você
irá arquivar seus documentos.
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Capacidade de Armazenamento
Cada documento gerado por você é composto de milhares, milhões ou até trilhões de bytes. Uma simples carta
contendo 3 páginas de papel A4, pode chegar a ocupar 100.000 bytes em seu computador. Com isto, você
pode observar que, as unidades de medida na área de informática são simplesmente astronômicas.
Unidade

Medida

1 Kb (um kilobyte)

1.024 bytes

1 Mb (um megabyte)

1.024 Kb = 1.048.576 bytes

1 Gb (um gigabyte)

1.024 Mb = 1.073.741.824 bytes

1 Tb (um terabyte)

1.024 Gb = 1.099.511.627.776 bytes

Alguns modelos mais recentes (mais comercializados)

Intel
Pentium IV Extreme Edition (3.73 GHz); – Celeron D (até 3GHz).
Atualmente, a empresa divide seus produtos em sete linhas principais: Atom, Celeron, Pentium, Intel Core i3,
Intel Core i5, Intel Core i7 e Intel Core i7 Extreme.
AMD
Athlon 64 FX (2.4GHz);– Sempron (até 2GHz).
A décima geração de processadores da AMD possui uma gama enorme de modelos e características
diferentes. Os modelos Phenom, por exemplo, estão disponíveis em versões com 3 ou 4 núcleos. Seu
sucessor, o Phenom II, foi lançado em 2008, já com suporte a memória DDR3 e conector AM3. O Phenom II
x4, x6 é um dos mais rápidos processadores da AMD, com cache L3 de 6 MB, em contrapartida aos 2 MB do
seu antecessor.
Assim observe como se mede a capacidade de armazenamento do seu computador e dos periféricos que você
normalmente utiliza.
Dispositivo

Capacidade

Disquete de 3 ½ polegadas

1.44 Mb

Disco rígido (winchester)

5 Gb, 10 Gb, 20 Gb ...500 Gb, 1Tb, etc.

CD-ROM - Compact Disc Laser

Aprox. 650 Mb

Memória RAM

32 Mb, 64 Mb, 128 Mb, 256Mb , 518Mb ...etc

Arquivos e pastas
Chegou a hora de conhecer um pouco sobre pastas e arquivos. Saber como eles funcionam é essencial para
"se movimentar" pelo computador sem sustos. 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.
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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

38

www.apostilasobjetiva.com.br

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.
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2º Caderno
Conteúdo
Editor de Textos e Editor de Planilhas Eletrônicas

MS WORD 2010
O Office Word 2010 está com um novo formato, uma nova interface do usuário que substitui os menus, as
barras de ferramentas e a maioria dos painéis de tarefas das versões anteriores do Word com um único
mecanismo simples e fácil de aprender.
A nova interface do usuário foi criada para ajudá-lo a ser mais produtivo no Word, para facilitar a localização
dos recursos certos para diversas tarefas, para descobrir novas funcionalidades e ser mais eficiente.
A principal substituição de menus e barras de ferramentas no Office Word 2010 é a Faixa de Opções.
Criada para uma fácil navegação, a Faixa de Opções consiste de guias organizadas ao redor de situações ou
objetos específicos.
Os controles em cada guia são organizados em diversos grupos. A Faixa de Opções pode hospedar um
conteúdo mais rico que o dos menus e das barras de ferramentas, incluindo botões, galerias e caixas de
diálogo.

Novidades do Word 2010
O Microsoft Word 2010 torna mais fácil colaborar e navegar por documentos longos. Para proporcionar mais
impacto, novos recursos concentram-se no refinamento do documento concluído. Com essa nova versão, você
pode acessar a riqueza e familiaridade do Word no navegador e no celular.
Trazer suas melhores ideias à tona
O Word 2010 une recursos funcionais — como tabelas, cabeçalhos e rodapés e conjuntos de estilos — a
efeitos atraentes, novos recursos de texto e navegação simplificada.
Formatar texto e imagens juntos para obter uma aparência uniforme
O Word 2010 oferece efeitos artísticos para imagens e texto e, quando aplica os efeitos ao texto, você ainda
pode executar a verificação ortográfica.
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1 - Formatação de texto e imagem simples
2- Imagem e texto com formatação de sombra
Ajustar o texto com recursos OpenType
O Word 2010 fornece recursos avançados de formatação de texto que incluem uma variedade de
configurações de ligadura e sua escolha de conjuntos estilísticas e números de formulários. Você pode usar
esses novos recursos com qualquer fonte OpenType para atingir um nível extra de refinamento tipográfico.

1 Texto sem formatação
2 Texto com ligaturas aplicadas
Outros novos recursos de conteúdo
O Word 2010 oferece vários aprimoramentos para ajudar na criação do documento.
Novos formatos de numeração
O Word 2010 inclui novos formatos de numeração de dígito fixo, como 001, 002, 003...e 0001 0002, 0003....
Controle de conteúdo de caixa de seleção
Agora você pode adicionar rapidamente uma caixa de seleção a listas ou formulários.
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Texto alternativo em tabelas
No Word 2010, você pode adicionar um título a uma tabela e a um resumo, para que os leitores tenham acesso
a informações adicionais.
Localize-se em documentos longos com o novo painel de Navegação no Documento e a Pesquisa
No Word 2010, você pode localizar-se rapidamente em documentos longos, reorganizar com facilidade seus
documentos arrastando e soltando seções em vez de copiar e colar, além de localizar conteúdo usando a
pesquisa incremental, para que não seja preciso saber exatamente o que está procurando para localizá-lo.

No Word 2010 é possível:
 Mover-se entre títulos no documento clicando nas partes do mapa do documento.
 Recolher níveis da estrutura de tópicos para ocultar cabeçalhos aninhados, para que você possa trabalhar
facilmente com o mapa mesmo em documentos longos, profundamente estruturados e complicados.
 Digitar texto na caixa de pesquisa para encontrar o lugar instantaneamente.
 Arrastar e soltar títulos no documento para reorganizar a estrutura. Você também pode excluir, recortar ou
copiar títulos e seu conteúdo.
 Facilmente promover ou rebaixar um título específico, ou um título e todos os seus títulos aninhados, para
cima ou para baixo dentro da hierarquia.
 Adicionar novos títulos ao documento para criar uma estrutura de tópicos básica ou inserir novos títulos
sem ter que percorrer o documento.
 Ficar atento ao conteúdo editado por outras pessoas procurando os títulos que contêm um indicador de
coautoria.
 Ver miniaturas de todas as páginas do documento e clicar nelas para me mover pelo documento.
Ilustrar suas ideias
O Word 2010 traz muitos aprimoramentos de gráficos para seu trabalho, portanto, você pode facilmente
conseguir o impacto que deseja.
Novos layouts de imagem de elemento gráfico SmartArt
No Word 2010, você pode usar os novos layouts de imagem de elementos gráficos SmartArt para dizer o texto
com fotografias ou outras imagens. Basta inserir as imagens nas formas de SmartArt de seu diagrama de
layout de imagem. Cada forma tem uma legenda onde você pode adicionar texto descritivo.
Melhor ainda, se já tiver imagens no documento, você pode convertê-las rapidamente em um elemento de
gráfico SmartArt, assim como pode com texto.

42

www.apostilasobjetiva.com.br
Usar este layout para criar um elemento gráfico SmartArt é simples:
1.Insira o layout de imagem de elemento gráfico SmartArt.
2.Adicione as fotografias.
3.Escreva um texto descritivo.
O Word inclui vários layouts de imagem diferentes para escolher.

Novos efeitos artísticos
Com o Word 2010, agora você pode aplicar sofisticados efeitos "artísticos" à imagem para que pareça mais
com um esboço de desenho ou pintura. É uma maneira fácil de aprimorar imagens sem usar outros programas
de edição de fotos.
Alguns dos 20 novos efeitos artísticos incluem Esboço a Lápis, Desenho de Linha, Esponja de Aquarela, Bolhas
de Mosaico, Efeito de Transparência, Suavização em Tons Pastel, Filme Plástico, Fotocópia e Traços.
Correções de imagem
Agora você pode transformar as imagens em elementos visuais atraentes e vibrantes através do ajuste da
intensidade de cor (saturação) e do tom de cor (temperatura) de uma imagem. Você também pode ajustar o
brilho, contraste, nitidez e desfoque ou recolorir a imagem para coincidir melhor com o conteúdo do documento
e tornar o trabalho pop.
Remoção automática de imagens em segundo plano
Outra opção avançada de edição de imagens no Word 2010 é a capacidade de remover automaticamente
partes indesejadas de uma imagem, como o plano de fundo, para realçar o assunto da imagem ou remover
detalhes que distraiam.
Melhor compactação e corte de imagens
Use as ferramentas de edição de imagens novas e aprimoradas para cortar imagens e obter exatamente a
aparência desejada. Agora você tem um melhor controle das compensações de qualidade e da compactação
de imagens para que possa fazer a escolha certa para o meio (impressão, tela ou e-mail) no qual o documento
será usado.
Inserindo capturas de tela
Adicione rapidamente capturas de tela para capturar e incorporar ilustrações visuais em seu trabalho Word
2010. Depois que adicionar a captura de tela, você poderá usar as ferramentas na guia Ferramentas de
Imagem para editar e aprimorar a captura de tela. Quando você reutilizar as capturas de tela em documentos,
aproveite o recurso Visualização de Colagem para ver a aparência das adições antes de soltá-las.
Opções de Clip-art com o Media Gallery
Agora você pode usar, enviar e encontrar milhares de novas comunidades clip-arts, além das imagens, vídeos
e outras mídias que você pode adicionar ao documento. Você pode ver quem enviou comunidades clip-arts e
informar se as imagens forem inadequadas ou não forem seguras.
Tinta
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O recurso de escrita à tinta aprimorado no Word 2010 permite fazer anotações à tinta no documento em seu
Tablet PC e salvar essas anotações à tinta junto com o documento.
Trabalhar mais facilmente
No Word 2010, você pode personalizar o espaço de trabalho para que os comandos usados com frequência
estejam todos juntos. Você também pode acessar versões anteriores do seu documento e trabalhar mais
facilmente com texto que esteja em outros idiomas.
Personalizar a Faixa de Opções
Você pode usar as personalizações para personalizar a faixa de opções, que faz parte da interface de usuário
do Microsoft Office Fluent, para ser da maneira que você deseja. É possível criar guias e grupos personalizados
que contêm comandos usados com mais frequência.
O modo de exibição Microsoft Office Backstage
No modo de exibição Microsoft Office Backstage, você faz com um arquivo tudo que você não faz no arquivo.
As inovações mais recentes na interface de usuário do Microsoft Office Fluent e um recurso complementar
para a faixa, o modo de exibição Backstage é onde você gerencia os arquivos — criando, salvando,
inspecionando meta-dados ocultos ou informações pessoais e opções de configuração.

Recuperar o trabalho não salvo
Agora é mais fácil recuperar um documento do Word se você fechar o arquivo sem salvar ou se desejar revisar
ou retornar para uma versão anterior do arquivo em que já esteja trabalhando. Como nas versões anteriores
do Word, a habilitação de AutoRecuperação salvará versões enquanto você estiver trabalhando no arquivo, no
intervalo que você selecionar.
Agora, você pode manter a última versão salva automaticamente de um arquivo caso feche acidentalmente
esse arquivo sem salvar, para que possa facilmente restaurá-lo na próxima vez que abrir o arquivo. Além disso,
enquanto estiver trabalhando no arquivo, você pode acessar uma lista de arquivos salvos automaticamente no
modo de exibição Microsoft Office Backstage.
Aponte para o texto para ver uma tradução
Quando você ativar o Minitradutor, aponte para uma palavra ou frase selecionada com o mouse e consulte a
tradução em uma pequena janela. O Minitradutor também inclui um botão Executar para que você possa ouvir
uma pronúncia em áudio da palavra ou frase e um botão Copiar para que possa colar a tradução em outro
documento.
Você nem precisa do pacote de idioma, do pacote de interface de idioma ou dos revisores de texto instalados
no computador para ver uma tradução nesse idioma.
Definição de preferência de idioma simplificada
Usuários multilíngues podem acessar facilmente uma única caixa de diálogo em que é possível definir os
idiomas de edição, exibição, Dica de Tela e da Ajuda. Se não tiver instalado o software ou layout de teclado
de que precisa, você será alertado e links serão fornecidos para facilitar a resolução do problema.
Trabalhar melhor em conjunto
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O Word 2010 ajuda você a trabalhar com seus colegas com mais eficiência. O Word 2010 também inclui
recursos para manter as informações mais seguras quando você compartilhar o trabalho e para manter o
computador mais protegido de arquivos que não sejam seguros.
Trabalhar no mesmo documento ao mesmo tempo:
No Word 2010, você pode trabalhar junto dentro do Word. Não é necessário enviar anexos de e-mail ou salvar
documentos de rascunho com nomes como TSP_final_2_FINAL.docx. Em vez disso, basta abrir o documento
e começar a trabalhar. Você pode ver quem mais está trabalhando com você e onde está editando.
Quando você abre um documento compartilhado, o Word automaticamente o armazena no cache para que
você possa alterá-lo offline e, em seguida, o Word automaticamente sincroniza suas alterações quando você
fica online novamente. Quando tiver que trabalhar fora do escritório, você não precisará se preocupar em salvar
cópias locais ou mesclar manualmente as alterações no documento servidor quando retornar ao escritório.
Vários autores podem editar um único documento ao mesmo tempo e permanecer em sincronia com as
alterações uns dos outros. Os autores podem bloquear o acesso a áreas do documento enquanto trabalham
nelas.
Permaneça seguro com o Modo de Exibição Protegido
No Modo de Exibição Protegido, os arquivos são abertos com funções de edição desabilitadas. Arquivos de
um local potencialmente não seguro, como a Internet ou um anexo de e-mail ou que contenham conteúdo
ativo, como macros, conexões de dados ou controles ActiveX, são validados e podem ser abertos no modo
protegido. Arquivos de fontes confiáveis podem ser ativados clicando em Habilitar Edição ou dados sobre o
arquivo podem ser explorados no modo de exibição Microsoft Office Backstage.
Localizar e remover meta-dados ocultos e informações pessoais em arquivos
Antes de compartilhar o documento com outras pessoas, você pode usar o Inspetor de Documento para
verificar se há meta-dados ocultos, informações pessoais ou conteúdo que possa ser armazenado no
documento.
O Inspetor de Documento pode localizar e remover informações tais como:









Comentários
Versões
Alterações controladas
Anotações à tinta
Texto oculto
Propriedades de documento
Dados XML personalizados
Informações nos cabeçalhos e rodapés

O Inspetor de Documento pode ajudar a garantir que documentos que você compartilhar com outras pessoas
não contenha informações pessoais ocultas ou qualquer conteúdo oculto que sua organização não deseja ver
distribuído. Além disso, sua organização pode personalizar o Inspetor de Documento para adicionar
verificações para tipos adicionais de conteúdo oculto.
Ajudar a impedir alterações em uma versão final de documento
Antes de compartilhar uma versão final de um documento, você pode usar o comando Marcar como Final para
tornar o documento somente leitura e permitir que outras pessoas saibam que você está compartilhando uma
versão final do documento. Quando um documento é marcado como final, a digitação de comandos de edição
e marcas de revisão são desativados e as pessoas que exibirem o documento não podem inadvertidamente
alterar o documento.
O comando Marcar como Final não é um recurso de segurança. Qualquer pessoa pode editar um documento
marcado como final desativando o recurso Marcar como Final.
Verificador de Acessibilidade
O Verificador de Acessibilidade ajuda a identificar e resolver problemas de acessibilidade nos documentos para
que você possa corrigir quaisquer problemas que possam impedir alguém com deficiência de acessar seu
conteúdo.
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Se o documento tiver quaisquer problemas de acessibilidade, o modo de exibição Microsoft Office Backstage
exibirá um alerta que permite que você revise e repare quaisquer problemas no documento, se necessário.
Você pode ver o alerta clicando na guia Arquivo. Em Preparar para Compartilhamento, clique em Verificar
Problemas e em Verificar Compatibilidade.
Trabalhar no Word em qualquer lugar
No Word 2010, você tem o poder e a familiaridade do Word onde precisar. Você pode exibir, navegar e editar
documentos do Word no navegador e no celular sem comprometer a riqueza do documento.
Word Web Application
Mesmo quando estiver longe do Word, você poderá armazenar os documentos em um servidor Web e usar o
aplicativo Web do Word para abrir o documento no navegador. Você poderá exibir e até mesmo fazer
alterações no documento.
Word Mobile 2010 para Windows Phone 7
Se você tiver um telefone Windows Phone 7, poderá usar o Microsoft Office Mobile 2010 para trabalhar com
seus arquivos de qualquer lugar — seja no trabalho, em casa ou remotamente. O Word Mobile 2010 faz parte
do Office Mobile e já está no seu Windows Phone 7 no hub do Office; portanto, não é necessário baixar ou
instalar nada para começar.
Você pode usar o Word Mobile 2010 para exibir e editar documentos armazenados em seu telefone, enviados
para você como anexos de e-mail ou hospedados em um site do SharePoint 2010 por meio do SharePoint
Workspace Mobile 2010. Quando você editar um documento via SharePoint Workspace Mobile, poderá salvar
suas alterações de volta no SharePoint quando estiver online novamente.
Com o Word Mobile, você pode criar ou atualizar seus documentos usando muitas das ferramentas de
formatação que você já conhece e usa na versão desktop do Word, adicionar comentários e usar o novo painel
de estrutura de tópicos para rapidamente saltar para um título ou comentário.

,
Como é um novo documento apresenta como título “Documento1”.
Na esquerda temos a Barra de acesso rápido
que permite acessar alguns comandos
mais rapidamente como salvar, desfazer. Você pode personalizar essa barra, clicando no menu de contexto
(flecha para baixo) à direita dela.

Mais a esquerda temos o Botão Office, ele possui esse nome pois é comum a toda a suíte Office.
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Através desse botão, podemos criar novos documentos, abrir arquivos existentes, salvar documentos, imprimir,
preparar o documento (permite adicionar propriedades ao documento, criptografar, adicionar assinaturas
digitais, etc...). Vamos utilizar alguns destes recursos no andamento de nosso curso.
Outra grande novidade na interface é o uso de Abas ou Guias.

Os comandos para a edição de nosso texto agora ficam agrupadas dentro destas guias.
Dentro destas guias temos os grupos de ferramentas, por exemplo, na guia Início, temos “Fonte”, “Parágrafo”,
etc..., nestes grupos ficam visíveis para os usuários os principais comandos, para acessar os demais comandos
destes grupos de ferramentas, alguns destes grupos possuem pequenas marcações na sua direita inferior.

O Word possui também guias contextuais quando determinados elementos dentro de seu texto são
selecionados, por exemplo, ao selecionar uma imagem, ele criar na barra de guias, uma guia com a
possibilidade de manipulação do elemento selecionado.
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Trabalhando com documentos
Ao iniciarmos o Word temos um documento em branco que é sua área de edição de texto. Vamos digitar um
pequeno texto conforme abaixo:
O Microsoft Office é uma suíte de aplicativos para escritório que contém programas como processador de texto,
planilha de cálculo, banco de dados, apresentação gráfica e gerenciador de tarefas, e-mails e contatos.
A suíte vem acrescentado com o tempo cada vez mais funcionalidades. Ela é vendida em várias versões, de
acordo com a quantidade de programas incorporados e com o perfil de usuários ou empresas.
O Office 2007 inclui uma série de novas funcionalidades, a mais notável é a interface gráfica de usuário,
completamente nova, chamada de FluentUser Interface, (inicialmente designada a Ribbon UI). O Office 2007
requer o
Windows XP com Service Pack 2 ou superior, Windows Server 2003 com Service Pack 1 ou superior, Windows
Vista, ou Linux com a camada de compatibilidade CrossOver instalada.
O "RibbonUser Interface" é uma tarefa orientada para interface gráfica do usuário (GUI). Possui um botão
central, amplamente conhecido como o "Botão Office".
O Office 2007 também inclui novas aplicações e ferramentas do lado do servidor. Entre estas está Groove,
uma suíte colaboração e comunicação para pequenas empresas, que foi originalmente desenvolvido pela
Groove Networks antes de ser adquirida pela Microsoft em 2005. Também é incluído Office SharePoint Server
2007, uma importante revisão para a plataforma de servidor de aplicativos do Office, que suporta "Excel
Services", uma arquitetura cliente/servidor para apoiar Excel que são compartilhados em tempo real entre
várias máquinas, e também são visíveis e editável através de uma página web.

Salvando Arquivos
É importante ao terminar um documento, ou durante a digitação do mesmo, quando o documento a ser criado
é longo, salvar seu trabalho. Salvar consiste em armazenar se documento em forma de arquivo em seu
computador, pen drive, ou outro dispositivo de armazenamento.
Para salvar seu documento, clique no botão salvar no topo da tela.
definir o nome, local e formato de seu arquivo.
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Observe na janela de salvar que o Word procura salvar seus arquivos na pasta Documents do usuário, você
pode mudar o local do arquivo a ser salvo, pela parte esquerda da janela. No campo nome do arquivo, o Word
normalmente preenche com o título do documento, como o documento não possui um título, ele pega os
primeiros 255 caracteres e atribui como nome, é aconselhável colocar um nome menor e que se aproxime do
conteúdo de seu texto. Em Tipo a maior mudança, até versão 2003, os documentos eram salvos no
formato”.DOC”, a partir da versão 2007, os documentos são salvos na versão ”.DOCX”, que não são
compatíveis com as versões anteriores. Para poder salvar seu documento e manter ele compatível com
versões anteriores do Word, clique na direita dessa opção e mude para Documento do Word 97 / 2003.
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Observe que o nome de seu arquivo agora aparece na barra de títulos.

Todo esse processo de definir local, dar nome e definir formato, somente é necessário na primeira vez que
você salva seu arquivo, durante a digitação de seu documento, quando clicar em salvar ele não mostrará mais
essa tela, pois você já definiu o que o programa precisava.

Abrindo um arquivo do Word
Para abrir um arquivo, você precisa clicar no botão Office.
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Na esquerda da janela, o botão abrir é o segundo abaixo de novo, observe também que ele mostra uma relação
de documentos recentes, nessa área serão mostrados os últimos documentos abertos pelo Word facilitando a
abertura.
Ao clicar em abrir, será necessário localizar o arquivo no local onde o mesmo foi salvo.

Caso necessite salvar seu arquivo em outro formato, outro local ou outro nome, clique no botão Office e escolha
Salvar Como.

Algumas opções como por exemplo “Adobe PDF”, somente estão disponíveis caso você tenha o Gerador de
PDF em seu computador.
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Visualização do Documento
Podemos alterar a forma de visualização de nosso documento. No rodapé a direta da tela temos o controle de
Zoom.
Anterior a este controle de zoom temos os botões de forma de visualização de seu documento
, que podem também ser acessados pela Aba

Exibição.

Os cinco primeiros botões são os mesmos que temos em miniaturas no rodapé.
• Layout de Impressão: Formato atual de seu documento, é o formato de como seu documento ficará na
folha impressa.
• Leitura em Tela Inteira: Ele oculta as barras de seu documento, facilitando a leitura em tela, observe que
no rodapé do documento à direita, ele possui uma flecha apontado para a próxima página. Para sair desse
modo de visualização, clique no botão fechar no topo à direita da tela.
• Layout da Web: Aproxima seu texto de uma visualização na Internet, esse formato existe pois muitos
usuários postam textos produzidos no Word em sites e blogs na Internet.
• Estrutura de Tópicos: Permite visualizar seu documento em tópicos, o formato terá melhor compreensão
quando trabalharmos com marcadores.
• Rascunho: É o formato bruto, permite aplicar diversos recursos de produção de texto, porém não visualiza
como impressão nem outro tipo de meio.
Pela Aba Exibição podemos também, marcar/ desmarcar as réguas da página, podemos adicionar ao
documento Linhas de Grade (não são impressas), posso visualizar o mapa do documento, semelhante a um
índice.

Posso também visualizar as páginas em miniaturas à esquerda da página.
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Excel 2010
INTRODUÇÃO

Visão geral do Microsoft Office Excel 2010
O Office Excel 2010 oferece uma série de recursos para analisar, comunicar, compartilhar e gerenciar
informações, a fim de que sejam tomadas decisões mais bem informadas. Com uma interface nova e orientada
a resultados, você tem acesso a ferramentas importantes, quando necessário. Com os modos de tabela
dinâmica, muito mais fáceis de visualizar, o Office Excel 2010 fornece poderosas ferramentas para ajudá-lo a
organizar e compreender os dados corporativos.
Você pode diferenciar as tendências principais com um piscar de olhos, aplicando a formatação condicional,
que o ajuda a visualizar o desempenho de seus negócios de forma gráfica. Resuma suas análises em gráficos
de qualidade profissional, usando as galerias intuitivas. Publique as planilhas no Office SharePoint Server 2010
para compartilhar e gerenciar as informações importantes com maior confiança e controle.

Novidades no Excel 2010
Acesse as ferramentas certas, na hora certa
Recursos novos e aprimorados podem ajudar no aumento da produção, mas apenas se você encontrá-los
quando precisar deles. Assim como os demais programas do Microsoft Office 2010, o Excel 2010 inclui a
interface do Microsoft Office Fluent, que consiste em um sistema visual personalizável de ferramentas e
comandos.

Faixa de opções aprimorada
Introduzida pela primeira vez no Excel 2007, a faixa de opções torna fácil encontrar comandos e recursos que
anteriormente ficavam escondidos em menus complexos e barras de ferramentas. Embora fosse possível
adicionar comandos a uma Barra de Ferramentas de Acesso Rápido no Excel 2007, você não podia adicionar
suas próprias guias ou grupos na faixa de opções. Entretanto, no Excel 2010, você pode criar suas próprias
guias e grupos, bem como renomear ou alterar a ordem de guias e grupos internos.
Analise as informações para tomar as melhores decisões
Organizar e analisar grande quantidade de dados pode ser uma tarefa desafiadora. Nas versões anteriores do
Excel, os limites de capacidade para linhas e colunas dificultavam a análise do grande volume de dados.
Algumas das ferramentas e recursos mais avançados estavam dentro de menus e submenus, forçando os
usuários a encontrar, por si mesmos, esses comandos. Criar tabelas e trabalhar com elas é uma das razões
mais básicas pelas quais as pessoas usam o Excel, embora usar tabelas possa ser um desafio. Além de
simplesmente criar ou formatar uma tabela, não havia maneira de recorrer, de maneira inteligente, aos dados.
Finalmente, os modos de Tabela Dinâmica
- uma ferramenta poderosa para redirecionar grande quantidade de dados para responder diferentes perguntas
- eram difíceis de criar, estando fora de alcance para todos, exceto aos usuários mais avançados.
As melhorias no Office Excel 2010 amenizam esses desafios. O Office Excel 2010 oferece ferramentas
analíticas poderosas para ajudar você a diferenciar os dados mais simples e os mais complexos. Analisando
eficientemente as informações, você adquire ideias e toma decisões muito melhores.

Interface
A interface do Excel segue o padrão dos aplicativos Office, com ABAS, Aba Arquivo, controle de Zoom na
direita. O que muda são alguns grupos e botões exclusivos do Excel e as guias de planilha no rodapé à
esquerda,

53

Apostilas OBJETIVA – Ano XI - Concursos Públicos - Brasil

Guias de Planilha

Um arquivo de o Excel iniciar com três guias de planilha, estas guias permitem que se possa em um único
arquivo armazenar mais de uma planilha, inicialmente o Excel possui três planilhas, e ao final da Plan3 temos
o ícone de inserir planilha que cria uma nova planilha. Você pode clicar com o botão direito do mouse em uma
planilha existente para manipular as planilhas.

Na janela que é mostrada é possível inserir uma nova planilha, excluir uma planilha existente, renomear uma
planilha, mover ou copiar essa planilha, mudar a cor das guias.
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Podemos também ocultar nossas planilhas. Clique com o botão direito do mouse na planilha a ser oculta.

Para trazer a guia de planilha oculta basta clicar com o botão direito do mouse sobre uma das guias e escolher
Reexibir.

Movimentação na planilha
Para selecionar uma célula ou torná-la ativa, basta movimentar o retângulo (cursor) de seleção para a posição
desejada. A movimentação poderá ser feita através do mouse ou teclado.
Com o mouse para selecionar uma célula basta dar um clique em cima dela e observe que a célula na qual
você clicou é mostrada como referência na barra de fórmulas.

Se você precisar selecionar mais de uma célula, basta manter pressionado o mouse e arrastar selecionando
as células em sequência.
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Se precisar selecionar células alternadamente, clique sobre a primeira célula a ser selecionada, pressione
CTRL e vá clicando nas que você quer selecionar.

Podemos também nos movimentar com o teclado, neste caso usamos a combinação das setas do teclado com
a tecla SHIFT.

Entrada de textos e números
Na área de trabalho do Excel podem ser digitados caracteres, números e fórmulas.
Ao finalizar a digitação de seus dados, você pode pressionar a tecla ENTER, ou com as setas mudar de célula,
esse recurso somente não será válido quando estiver efetuando um cálculo.
Caso precise alterar o conteúdo de uma célula sem precisar redigitar tudo novamente, clique sobre ela e
pressione F2, faça sua alteração e pressione ENTER em seu teclado.

Salvando e Abrindo Arquivos
Para salvar uma planilha o processo é igual ao feito nos aplicativos padrões Windows, clique no botão Salvar.
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Dê um nome ao seu arquivo, defina o local onde ele deverá ser salvo e clique em Salvar, o formato padrão das
planilhas do Excel 2007/2010 é o xlsx, se precisar salvar em xls para manter compatibilidade com as versões
anteriores é preciso em tipo definir como Pasta de Trabalho do Excel 97 – 2003.

Para abrir um arquivo existente, clique na Aba Arquivo e depois no botão Abrir, localize seu arquivo e clique
sobre ele e depois em abrir.
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Às vezes, o programa do Microsoft Office fecha antes de você salvar as alterações em um arquivo no qual
você está trabalhando.
Embora você nem sempre possa evitar problemas como esses, você pode executar etapas para proteger seu
trabalho quando um programa do Office fechar de forma anormal.
Clique na ABA Arquivo, Opções Salvar.
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Na opção “Salvar informações de Auto Recuperação a cada” você pode definir qual o tempo de salvamento
que precisa. Mais abaixo você pode definir o local onde ele será salvo.

OPERADORES E FUNÇÕES
A função é um método utilizado para tornar mais fácil e rápido a montagem de fórmulas que envolvem cálculos
mais complexos e vários valores. Existem funções para os cálculos matemáticos, financeiros e estatísticos.
Por exemplo, na função: =SOMA(A1:A10) seria o mesmo que
(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10), só que com a função o processo passa a ser mais fácil. Ainda
conforme o exemplo pode-se observar que é necessário sempre iniciar um cálculo com sinal de igual (=) e usase nos cálculos a referência de células (A1) e não somente valores.
A quantidade de argumentos empregados em uma função depende do tipo de função a ser utilizada. Os
argumentos podem ser números, textos, valores lógicos, referências, etc.

Operadores
Operadores são símbolos matemáticos que permitem fazer cálculos e comparações entre as células. Os
operadores são:
1.Sinais de operações

2.Sinais para condição

Sinal

Função

Sinal

Função

+

Somar

>

Maior que

-

Subtrair

<

Menor que

*

Multiplicar

<>

Diferente
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/

Dividir

>=

Maior e igual a

%

Porcentagem

<=

Menor e igual a

=

Igualdade

&&

Concatenar

Vamos montar uma planilha simples.

Observe que o conteúdo de algumas células é maior que a sua largura, podemos acertar isso da seguinte
forma.
Se for preciso trabalhar a largura de uma coluna, posiciona-se o mouse entre as colunas, o mouse fica com o
formato de uma flecha de duas pontas, posso arrastar para definir a nova largura, ou posso dar um duplo clique
que fará com que a largura da coluna acerte-se com o conteúdo. Posso também clicar com o botão direito do
mouse e escolher Largura da Coluna.

O objetivo desta planilha é calcularmos o valor total de cada produto (quantidade multiplicado por valor unitário)
e depois o total de todos os produtos.
Para o total de cada produto precisamos utilizar o operador de multiplicação (*), no caso do Mouse temos que
a quantidade está na célula A4 e o valor unitário está na célula C4, o nosso caçulo será feito na célula D4.
Poderíamos fazer o seguinte cálculo =2*100 que me traria o resultado, porém bastaria alterar o valor da
quantidade ou o V. unitário que eu precisaria fazer novamente o cálculo. O correto é então é fazer =A4*C4
com isso eu multiplico referenciando as células, independente do conteúdo dela, ele fará a multiplicação, desde
que ali se tenha um número.
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Observe que ao fazer o cálculo é colocado também na barra de fórmulas, e
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Mesmo após pressionar ENTER, ao clicar sobre a célula onde está o resultado, você poderá ver como se
chegou ao resultado pela barra de fórmulas.

3º Caderno
Conteúdo
Ambiente em rede: conceitos, navegadores, navegação internet e intranet, conceitos de URL,
links, sites, busca e impressão de páginas, redes sociais, sistemas de busca e pesquisa, proteção e
segurança, configurações, armazenamento de dados na nuvem (cloud storage); Correio Eletrônico:
uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos; Mensageria
eletrônica: conceito e utilização; Voz sobre IP: conceito e utilização.

Coletâneas de Exercícios pertinentes

Internet e Intranet
Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos.

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.
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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.
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
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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
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
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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 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.
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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 plugins 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
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