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INTERPRETAÇÃO TEXTUAL
Texto – é um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si, formando um todo signiﬁcativo capaz
de produzir interação comunicativa (capacidade de codiﬁcar e decodiﬁcar).
Contexto – um texto é constituído por diversas frases.
Em cada uma delas, há uma informação que se liga com
a anterior e/ou com a posterior, criando condições para
a estruturação do conteúdo a ser transmitido. A essa interligação dá-se o nome de contexto. O relacionamento
entre as frases é tão grande que, se uma frase for retirada
de seu contexto original e analisada separadamente, poderá ter um signiﬁcado diferente daquele inicial.
Intertexto - comumente, os textos apresentam referências diretas ou indiretas a outros autores através de
citações. Esse tipo de recurso denomina-se intertexto.
Interpretação de texto - o objetivo da interpretação
de um texto é a identiﬁcação de sua ideia principal. A
partir daí, localizam-se as ideias secundárias (ou fundamentações), as argumentações (ou explicações), que
levam ao esclarecimento das questões apresentadas na
prova.
Normalmente, em uma prova, o candidato deve:
 Identiﬁcar os elementos fundamentais de uma
argumentação, de um processo, de uma época
(neste caso, procuram-se os verbos e os advérbios,
os quais deﬁnem o tempo).
 Comparar as relações de semelhança ou de diferenças entre as situações do texto.
 Comentar/relacionar o conteúdo apresentado
com uma realidade.
 Resumir as ideias centrais e/ou secundárias.
 Parafrasear = reescrever o texto com outras palavras.

1. Condições básicas para interpretar
Fazem-se necessários: conhecimento histórico-literário (escolas e gêneros literários, estrutura do texto), leitura e prática; conhecimento gramatical, estilístico (qualidades do texto) e semântico; capacidade de observação
e de síntese; capacidade de raciocínio.

2. Interpretar/Compreender
Interpretar signiﬁca:
Explicar, comentar, julgar, tirar conclusões, deduzir.
Através do texto, infere-se que...
É possível deduzir que...
O autor permite concluir que...
Qual é a intenção do autor ao aﬁrmar que...
Compreender signiﬁca
Entendimento, atenção ao que realmente está escrito.
O texto diz que...
É sugerido pelo autor que...

De acordo com o texto, é correta ou errada a aﬁrmação...
O narrador aﬁrma...

3. Erros de interpretação
Extrapolação (“viagem”) = ocorre quando se sai
do contexto, acrescentando ideias que não estão
no texto, quer por conhecimento prévio do tema
quer pela imaginação.
 Redução = é o oposto da extrapolação. Dá-se
atenção apenas a um aspecto (esquecendo que
um texto é um conjunto de ideias), o que pode ser
insuﬁciente para o entendimento do tema desenvolvido.
 Contradição = às vezes o texto apresenta ideias
contrárias às do candidato, fazendo-o tirar conclusões equivocadas e, consequentemente, errar a
questão.


Observação:
Muitos pensam que existem a ótica do escritor e a
ótica do leitor. Pode ser que existam, mas em uma prova
de concurso, o que deve ser levado em consideração é o
que o autor diz e nada mais.
Coesão - é o emprego de mecanismo de sintaxe que
relaciona palavras, orações, frases e/ou parágrafos entre
si. Em outras palavras, a coesão dá-se quando, através de
um pronome relativo, uma conjunção (NEXOS), ou um
pronome oblíquo átono, há uma relação correta entre o
que se vai dizer e o que já foi dito.
São muitos os erros de coesão no dia a dia e, entre
eles, está o mau uso do pronome relativo e do pronome oblíquo átono. Este depende da regência do verbo;
aquele, do seu antecedente. Não se pode esquecer também de que os pronomes relativos têm, cada um, valor
semântico, por isso a necessidade de adequação ao antecedente.
Os pronomes relativos são muito importantes na interpretação de texto, pois seu uso incorreto traz erros de
coesão. Assim sendo, deve-se levar em consideração que
existe um pronome relativo adequado a cada circunstância, a saber:
que (neutro) - relaciona-se com qualquer antecedente, mas depende das condições da frase.
qual (neutro) idem ao anterior.
quem (pessoa)
cujo (posse) - antes dele aparece o possuidor e depois
o objeto possuído.
como (modo)
onde (lugar)
quando (tempo)
quanto (montante)
Exemplo:
Falou tudo QUANTO queria (correto)
Falou tudo QUE queria (errado - antes do QUE, deveria
aparecer o demonstrativo O).
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3. Dicas para melhorar a interpretação de textos


















Leia todo o texto, procurando ter uma visão geral
do assunto. Se ele for longo, não desista! Há muitos
candidatos na disputa, portanto, quanto mais informação você absorver com a leitura, mais chances
terá de resolver as questões.
Se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura.
Leia o texto, pelo menos, duas vezes – ou quantas
forem necessárias.
Procure fazer inferências, deduções (chegar a uma
conclusão).
Volte ao texto quantas vezes precisar.
Não permita que prevaleçam suas ideias sobre
as do autor.
Fragmente o texto (parágrafos, partes) para melhor compreensão.
Veriﬁque, com atenção e cuidado, o enunciado
de cada questão.
O autor defende ideias e você deve percebê-las.
Observe as relações interparágrafos. Um parágrafo geralmente mantém com outro uma relação de
continuação, conclusão ou falsa oposição. Identiﬁque muito bem essas relações.
Sublinhe, em cada parágrafo, o tópico frasal, ou
seja, a ideia mais importante.
Nos enunciados, grife palavras como “correto”
ou “incorreto”, evitando, assim, uma confusão
na hora da resposta – o que vale não somente
para Interpretação de Texto, mas para todas as demais questões!
Se o foco do enunciado for o tema ou a ideia principal, leia com atenção a introdução e/ou a conclusão.
Olhe com especial atenção os pronomes relativos,
pronomes pessoais, pronomes demonstrativos,
etc., chamados vocábulos relatores, porque remetem a outros vocábulos do texto.

SITES

http://www.tudosobreconcursos.com/materiais/portugues/como-interpretar-textos
http://portuguesemfoco.com/pf/09-dicas-para-melhorar-a-interpretacao-de-textos-em-provas
http://www.portuguesnarede.com/2014/03/dicas-para-voce-interpretar-melhor-um.html
http://vestibular.uol.com.br/cursinho/questoes/questao-117-portugues.htm

LÍNGUA PORTUGUESA

Compreende-se do texto CG1A1AAA que o ser humano
tem direito
a) de agir de forma autônoma, em nome da lei da sobrevivência das espécies.
b) de ignorar o direito do outro se isso lhe for necessário
para defender seus interesses.
c) de demandar ao sistema judicial a concretização de
seus direitos.
d) à institucionalização do seu direito em detrimento dos
direitos de outros.
e) a uma vida plena e adequada, direito esse que está na
essência de todos os direitos.
Resposta: Letra E. O ser humano tem direito a uma
vida digna, adequada, para que consiga gozar de seus
direitos – saúde, educação, segurança – e exercer seus
deveres plenamente, como prescrevem todos os direitos: (...) O direito à vida é a substância em torno da
qual todos os direitos se conjugam (...).

2. (PCJ-MT – Delegado Substituto – Superior – Cespe – 2017)
Texto CG1A1BBB

Texto CG1A1AAA

Segundo o parágrafo único do art. 1.º da Constituição
da República Federativa do Brasil, “Todo o poder emana
do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.” Em
virtude desse comando, aﬁrma-se que o poder dos juízes
emana do povo e em seu nome é exercido. A forma de
sua investidura é legitimada pela compatibilidade com as
regras do Estado de direito e eles são, assim, autênticos
agentes do poder popular, que o Estado polariza e exerce. Na Itália, isso é constantemente lembrado, porque
toda sentença é dedicada (intestata) ao povo italiano, em
nome do qual é pronunciada.

A valorização do direito à vida digna preserva as duas
faces do homem: a do indivíduo e a do ser político; a
do ser em si e a do ser com o outro. O homem é inteiro

Cândido Rangel Dinamarco. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 195 (com
adaptações).
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em sua dimensão plural e faz-se único em sua condição
social. Igual em sua humanidade, o homem desiguala-se,
singulariza-se em sua individualidade. O direito é o instrumento da fraternização racional e rigorosa.
O direito à vida é a substância em torno da qual todos os
direitos se conjugam, se desdobram, se somam para que
o sistema ﬁque mais e mais próximo da ideia concretizável de justiça social.
Mais valeria que a vida atravessasse as páginas da Lei
Maior a se traduzir em palavras que fossem apenas a revelação da justiça. Quando os descaminhos não conduzirem a isso, competirá ao homem transformar a lei na
vida mais digna para que a convivência política seja mais
fecunda e humana.
Cármen Lúcia Antunes Rocha. Comentário ao artigo 3.º.
In: 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 1948-1998: conquistas e desaﬁos. Brasília: OAB,
Comissão Nacional de Direitos Humanos, 1998, p. 50-1
(com adaptações).

1. (PCJ-MT – Delegado Substituto – Superior – Cespe – 2017)

a) o Poder Judiciário brasileiro desempenha seu papel com
fundamento no princípio da soberania popular.
b) os magistrados do Brasil deveriam ser escolhidos pelo
voto popular, como ocorre com os representantes dos
demais poderes.
c) os magistrados italianos, ao contrário dos brasileiros,
exercem o poder que lhes é conferido em nome de seus
nacionais.
d) há incompatibilidade entre o autogoverno da magistratura e o sistema democrático.
e) os magistrados brasileiros exercem o poder constitucional que lhes é atribuído em nome do governo federal.
Resposta: Letra A. A questão deve ser respondida segundo o texto: (...) “Todo o poder emana do povo, que
o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.” Em virtude desse
comando, aﬁrma-se que o poder dos juízes emana do
povo e em seu nome é exercido (...).
3. (PCJ-MT – DELEGADO SUBSTITUTO – SUPERIOR
– CESPE – 2017 – ADAPTADA) No texto CG1A1BBB, o
vocábulo ‘emana’ foi empregado com o sentido de
a) trata.
b) provém.
c) manifesta.
d) pertence.
e) cabe.
Resposta: Letra B. Dentro do contexto, “emana” tem o
sentido de “provém”.
TIPOLOGIA E GÊNERO TEXTUAL
A todo o momento nos deparamos com vários textos,
sejam eles verbais ou não verbais. Em todos há a presença do discurso, isto é, a ideia intrínseca, a essência daquilo
que está sendo transmitido entre os interlocutores. Estes
interlocutores são as peças principais em um diálogo ou
em um texto escrito.
É de fundamental importância sabermos classiﬁcar os
textos com os quais travamos convivência no nosso dia a
dia. Para isso, precisamos saber que existem tipos textuais
e gêneros textuais.
Comumente relatamos sobre um acontecimento, um
fato presenciado ou ocorrido conosco, expomos nossa opinião sobre determinado assunto, descrevemos algum lugar
que visitamos, fazemos um retrato verbal sobre alguém que
acabamos de conhecer ou ver. É exatamente nessas situações
corriqueiras que classiﬁcamos os nossos textos naquela tradicional tipologia: Narração, Descrição e Dissertação.
1. As tipologias textuais se caracterizam pelos aspectos de ordem linguística
Os tipos textuais designam uma sequência deﬁnida
pela natureza linguística de sua composição. São observados aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações
logicas. Os tipos textuais são o narrativo, descritivo, argumentativo/dissertativo, injuntivo e expositivo.

A) Textos narrativos – constituem-se de verbos de
ação demarcados no tempo do universo narrado,
como também de advérbios, como é o caso de antes, agora, depois, entre outros: Ela entrava em seu
carro quando ele apareceu. Depois de muita conversa, resolveram...
B) Textos descritivos – como o próprio nome indica,
descrevem características tanto físicas quanto psicológicas acerca de um determinado indivíduo ou
objeto. Os tempos verbais aparecem demarcados
no presente ou no pretérito imperfeito: “Tinha os
cabelos mais negros como a asa da graúna...”
C) Textos expositivos – Têm por ﬁnalidade explicar
um assunto ou uma determinada situação que se
almeje desenvolvê-la, enfatizando acerca das razões de ela acontecer, como em: O cadastramento
irá se prorrogar até o dia 02 de dezembro, portanto,
não se esqueça de fazê-lo, sob pena de perder o benefício.
D) Textos injuntivos (instrucional) – Trata-se de uma
modalidade na qual as ações são prescritas de forma sequencial, utilizando-se de verbos expressos
no imperativo, inﬁnitivo ou futuro do presente: Misture todos os ingrediente e bata no liquidiﬁcador até
criar uma massa homogênea.
E) Textos argumentativos (dissertativo) – Demarcam-se pelo predomínio de operadores argumentativos, revelados por uma carga ideológica constituída de argumentos e contra-argumentos que
justiﬁcam a posição assumida acerca de um determinado assunto: A mulher do mundo contemporâneo luta cada vez mais para conquistar seu espaço
no mercado de trabalho, o que signiﬁca que os gêneros estão em complementação, não em disputa.
2. Gêneros Textuais
São os textos materializados que encontramos em
nosso cotidiano; tais textos apresentam características
sócio-comunicativas deﬁnidas por seu estilo, função,
composição, conteúdo e canal. Como exemplos, temos:
receita culinária, e-mail, reportagem, monograﬁa, poema,
editorial, piada, debate, agenda, inquérito policial, fórum,
blog, etc.
A escolha de um determinado gênero discursivo depende, em grande parte, da situação de produção, ou
seja, a ﬁnalidade do texto a ser produzido, quem são os
locutores e os interlocutores, o meio disponível para veicular o texto, etc.
Os gêneros discursivos geralmente estão ligados a
esferas de circulação. Assim, na esfera jornalística, por
exemplo, são comuns gêneros como notícias, reportagens, editoriais, entrevistas e outros; na esfera de divulgação cientíﬁca são comuns gêneros como verbete de
dicionário ou de enciclopédia, artigo ou ensaio cientíﬁco,
seminário, conferência.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Português linguagens: volume 1 / Wiliam Roberto
Cereja, Thereza Cochar Magalhães. – 7.ª ed. Reform. – São
Paulo: Saraiva, 2010.
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Português – Literatura, Produção de Textos & Gramática – volume único / Samira Yousseﬀ Campedelli,
Jésus Barbosa Souza. – 3.ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2002.
SITE
http://www.brasilescola.com/redacao/tipologia-textual.htm
Observação: Não foram encontradas questões abrangendo tal conteúdo.
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O ato de comunicação não visa apenas transmitir
uma informação a alguém. Quem se comunica pretende
criar uma imagem positiva de si mesmo por exemplo, a
de um sujeito educado, ou inteligente, ou culto; quer ser
aceito, deseja que o que diz seja admitido como verdadeiro. Em síntese, tem a intenção de convencer, ou seja,
tem o desejo de que o ouvinte creia no que o texto diz e
faça o que ele propõe.
Se essa é a ﬁnalidade última de todo ato de comunicação, todo texto contém um componente argumentativo. A argumentação é o conjunto de recursos de natureza linguística destinados a persuadir a pessoa a quem a
comunicação se destina. Está presente em todo tipo de
texto e visa a promover adesão às teses e aos pontos de
vista defendidos.
As pessoas costumam pensar que o argumento seja
apenas uma prova de verdade ou uma razão indiscutível
para comprovar a veracidade de um fato. O argumento
é mais que isso: como se disse acima, é um recurso de
linguagem utilizado para levar o interlocutor a crer naquilo que está sendo dito, a aceitar como verdadeiro o
que está sendo transmitido. A argumentação pertence
ao domínio da retórica, arte de persuadir as pessoas mediante o uso de recursos de linguagem.
Para compreender claramente o que é um argumento, é bom voltar ao que diz Aristóteles, ﬁlósofo grego
do século lV a.C., numa obra intitulada “Tópicos: os argumentos são úteis quando se tem de escolher entre duas
ou mais coisas”.
Se tivermos de escolher entre uma coisa vantajosa e uma desvantajosa, como a saúde e a doença, não
precisamos argumentar. Suponhamos, no entanto, que
tenhamos de escolher entre duas coisas igualmente vantajosas, a riqueza e a saúde. Nesse caso, precisamos argumentar sobre qual das duas é mais desejável. O argumento pode então ser deﬁnido como qualquer recurso
que torna uma coisa mais desejável que outra. Isso signiﬁca que ele atua no domínio do preferível. Ele é utilizado
para fazer o interlocutor crer que, entre duas teses, uma
é mais provável que a outra, mais possível que a outra,
mais desejável que a outra, é preferível à outra.
O objetivo da argumentação não é demonstrar a
verdade de um fato, mas levar o ouvinte a admitir como
verdadeiro o que o enunciador está propondo.

Há uma diferença entre o raciocínio lógico e a argumentação. O primeiro opera no domínio do necessário,
ou seja, pretende demonstrar que uma conclusão deriva
necessariamente das premissas propostas, que se deduz
obrigatoriamente dos postulados admitidos. No raciocínio lógico, as conclusões não dependem de crenças, de
uma maneira de ver o mundo, mas apenas do encadeamento de premissas e conclusões.
Por exemplo, um raciocínio lógico é o seguinte encadeamento:
A é igual a B.
A é igual a C.
Então: C é igual a A.
Admitidos os dois postulados, a conclusão é, obrigatoriamente, que C é igual a A.
Outro exemplo:
Todo ruminante é um mamífero.
A vaca é um ruminante.
Logo, a vaca é um mamífero.
Admitidas como verdadeiras as duas premissas, a conclusão também será verdadeira.
No domínio da argumentação, as coisas são diferentes. Nele, a conclusão não é necessária, não é obrigatória. Por isso, devese mostrar que ela é a mais desejável, a
mais provável, a mais plausível. Se o Banco do Brasil ﬁzer
uma propaganda dizendose mais conﬁável do que os concorrentes porque existe desde a chegada da família real
portuguesa ao Brasil, ele estará dizendonos que um banco
com quase dois séculos de existência é sólido e, por isso,
conﬁável. Embora não haja relação necessária entre a solidez de uma instituição bancária e sua antiguidade, esta
tem peso argumentativo na aﬁrmação da conﬁabilidade de
um banco. Portanto é provável que se creia que um banco
mais antigo seja mais conﬁável do que outro fundado há
dois ou três anos.
Enumerar todos os tipos de argumentos é uma tarefa
quase impossível, tantas são as formas de que nos valemos para fazer as pessoas preferirem uma coisa a outra.
Por isso, é importante entender bem como eles funcionam.
Já vimos diversas características dos argumentos. É
preciso acrescentar mais uma: o convencimento do interlocutor, o auditório, que pode ser individual ou coletivo,
será tanto mais fácil quanto mais os argumentos estiverem
de acordo com suas crenças, suas expectativas, seus valores. Não se pode convencer um auditório pertencente a
uma dada cultura enfatizando coisas que ele abomina. Será
mais fácil convencêlo valorizando coisas que ele considera positivas. No Brasil, a publicidade da cerveja vem com
frequência associada ao futebol, ao gol, à paixão nacional.
Nos Estados Unidos, essa associação certamente não surtiria efeito, porque lá o futebol não é valorizado da mesma
forma que no Brasil. O poder persuasivo de um argumento
está vinculado ao que é valorizado ou desvalorizado numa
dada cultura.
Tipos de Argumento
Já veriﬁcamos que qualquer recurso linguístico destinado a fazer o interlocutor dar preferência à tese do
enunciador é um argumento. Exemplo:
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QUESTÕES ATUAIS SOBRE POLÍTICA, ECONOMIA, SOCIEDADES, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS, CULTURAS EM
RORAIMA, NAS AMAZÔNIAS, NO BRASIL E NO MUNDO.

1 –Lula pode ir a semiaberto
Em abril de 2019, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) reduziu a pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de 12
anos para oito anos e 10 meses de prisão. Os crimes previstos são: corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
A defesa do ex-presidente contesta o processo e cita a existência de “parcialidade” e critica o “cerceamento no
acesso aos documentos da investigação”. Outra contestação da defesa se refere ao fato de haver uma sentença com
base “apenas em depoimento de um delator”.
No mês de setembro, Lula cumprirá um sexto da pena e poderá requisitar regime semiaberto. Contudo, será preciso
não haver mais condenações daqui pra frente.

#FicaDica
O caso de Lula é destaque na imprensa internacional. Em abril de 2018, Lula se entregou às autoridades.

FIQUE ATENTO!
Temas dessa natureza podem ser tratados em questões de atualidades nos concursos.
2 - Desconﬁança nas mídias, marcas e redes sociais
Pesquisa recente da consultoria inglesa Kantar revela o índice de desconﬁança das pessoas em relação às mídias,
marcas e redes sociais. Foram ouvidas cerca de 5.000 pessoas do Brasil e de outros países como EUA, Reino Unido,
França e China.
Na pesquisa foi observado que 36% das pessoas conﬁam na comunicação oﬄine contra 28% que aﬁrma conﬁar na
comunicação online. O levantamento também mostra que 68% das pessoas defendem que o jornalismo com objetividade é um mecanismo importante para a democracia.
O estudo ainda retrata que notícias que falam de marcas trazem “sensação de publicidade” ao internauta. A Kantar
é uma das consultorias mais importantes do mundo e foi fundada em 1993.

#FicaDica
A pesquisa retrata sintomas dos tempos atuais, marcados pela exigência do público quanto ao que consome na mídia e redes sociais.

FIQUE ATENTO!

3 – China e a tecnologia 5G
A tecnologia 5G desembarcou oﬁcialmente no mundo em 2018. De lá pra cá, a China tem demonstrado estar na
dianteira quanto ao monopólio e desenvolvimento dessa tecnologia. Para se ter uma ideia, os chineses estão à frente
de um projeto de ﬁbra ótica unindo a Ásia e Europa.
E em meio a essa dianteira, cresce a pressão dos Estados Unidos em relação à União Europeia para reduzir o impacto
do mercado chinês no velho mundo. Porém o bloco europeu já anunciou que não pretende evitar a entrada da Huawei,
a gigante chinesa de telecomunicações.
Os EUA justiﬁcam a pressão em relação à China, de acordo com eles, pelo fato de haver “risco de invasão cibernética” chinesa no Ocidente. Porém a Europa já deixou claro que pretende manter suas políticas de segurança da informação, sem ceder a pressões dos estadunidenses, mas em consonância às suas próprias regras.
Em linhas gerais, a UE não proibiu a entrada da Huawei, mas deixa claro que os Estados-membros estarão em alerta
quanto à segurança. As nações terão de partilhar dados sobre segurança cibernética em 5G e fazer avaliações.

ATUALIDADES

Vale pontuar outro fato bastante atual na dinâmica das redes sociais, o desaﬁo de lidar com as fake news. É
importante manter atenção ao tema.
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#FicaDica

#FicaDica

Nações que dominam a tecnologia, consequentemente, exercem poderio em outros
setores no mundo. A China mostra que está
apta a tudo isso.

Medida suscitou debates em torno do pouco
espaço cedido às mulheres na ciência espacial, ainda profundamente dominado pelos
homens. Tudo isso diante das discussões
em todo mundo sobre a discriminação de
gênero.

FIQUE ATENTO!
Nesse embate, veriﬁcamos aqui mais uma
vez um confronto entre China e EUA pelo
domínio tecnológico. Lembrando que os estadunidenses ainda têm poder nesse campo,
já que contam com as empresas mais poderosas do mundo: Google, Apple e Facebook.
4 – Campanha de lideranças indígenas, quilombolas e ribeirinhas
Ao menos 25 lideranças entre grupos de quilombolas,
indígenas e ribeirinhas se uniram em campanha de resistência para preservação de terras e dessas comunidades.
Em abril, os grupos lançaram vídeo no YouTube (#PovosDaFloresta) levantando a bandeira da campanha.
A campanha é conduzida pelo Instituto Socioambiental (ISA). A entidade atua há mais de 25 anos em defesa
dos direitos das comunidades tradicionais no Brasil.

#FicaDica
Povos e comunidades tradicionais ocupam
territórios onde são mantidos seus hábitos,
cultura e ancestralidade.

ATUALIDADES

Site da Nasa é um portal bastante completo
com boletins e notícias sobre missões espaciais, imagens e estudos. Vale veriﬁcar!
6 – Pesquisa sobre diversidade social
O Centro de Pesquisa Pew publicou uma pesquisa sobre a opinião das pessoas em relação à diversidade social em seus países. De forma geral, 45% pessoas, de 27
países, consideram essa diversidade como algo positivo.
No Brasil, o índice chega a 51%. Mas os índices são
superiores em outras nações: Indonésia, Coreia do Sul,
Reino Unido e EUA, com 76%, 68%, 62% e 61%, respectivamente.
Quanto às críticas relativas à diversidade social, o índice representa 23% no mundo e 13% no Brasil. As nações com indicativos mais altos, segundo Pew, são: Grécia (62%) e Itália (45%).

#FicaDica
O conceito de diversidade social implica
em diferenças étnicas, religiosas, de costumes, bem como, diferenças culturais.

FIQUE ATENTO!

FIQUE ATENTO!

No Brasil, indígenas e quilombolas são grupos integrantes das comunidades tradicionais.

O Pew Research Center (PRC), com sede nos
EUA (ou Centro de Pesquisa Pew) é um dos
institutos de pesquisas mais importantes do
mundo.

5 - Nasa impede primeira tripulação feminina
A Nasa, agência espacial norte-america, estava preste
a anunciar um feito: a primeira tripulação totalmente feminina em uma missão no espaço. Porém, por causa de
um macacão, a medida foi adiada.
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FIQUE ATENTO!

Duas astronautas fariam a missão, Christina Koch e
Anne McClain, mas havia somente um traje adequado
ao tamanho das astronautas. Esse problema de logística,
então, adiou os planos de haver uma missão apenas com
mulheres.
Lembrando que a primeira mulher a participar de uma
missão no espaço foi Sally Ride, em 1983. Outro dado
curioso é que o recorde de uma pessoa a permanecer no
espaço pela Nasa é de uma mulher, Peggy Whitson.

7 – Apple e seu cartão de crédito
A gigante da tecnologia Apple anuncia a chegada
de seu cartão de crédito no mercado mundial ainda em
2019. A novidade é uma parceria com o banco Goldman
Sachs.
Os funcionários da Apple serão os primeiros a testarem o cartão nos próximos meses, até a chegada do produto ao consumidor, que deve ocorrer até o ﬁnal deste
ano. O cartão será acessado pela Apple Wallet, conforme
a imprensa especializada adiantou desde o ano passado.
A empresa também disponibilizará recursos de gerenciamento de gastos do usuário. No caso, uma das
frentes é alertar sobre o que está custando mais caro em
alguns setores. O cartão será emitido pelo Goldman Sachs e utilizará a bandeira Mastercard.

Essa parceria deve aumentar as receitas de
ambas as empresas. O projeto prevê investimentos de mais de 200 milhões de dólares.

FIQUE ATENTO!
Questões sobre tecnologia têm sido abordadas com frequência nas provas de concursos
públicos. Por isso, vale manter atenção ao
tema.
8 – Papa favorável à educação sexual
Em entrevista à imprensa, no dia 28 de janeiro, o papa
Francisco defendeu a educação sexual nas escolas, além
de mencionar que o sexo “não é um monstro, mas um
dom de Deus”. O papa ainda ressaltou que o ato sexual é
um “dom de Deus para amar”.
Francisco comentou a importância das escolas em
orientar os jovens, especialmente, quando o aluno não
tem acesso às informações dentro de casa. Para ele, a
falta de diálogo no ambiente familiar, quando se trata
desse tema, tem a ver com complicações familiares e falta de habilidade para conduzir essa temática, por parte
dos adultos.
Ele ainda defende que a educação sexual não pode
ter “cunho ideológico”, porém deve ser objetiva. Outro
tema polêmico mencionado por ele se refere ao celibato.
O papa não apoia o celibato como algo opcional, mas
aﬁrma que em locais com escassez de sacerdotes, o caso
pode ser analisado. Todavia, ele enfatiza que se trata de
uma questão reservada para os teólogos estudarem melhor.

#FicaDica
O papa Francisco tem se mostrado bastante moderado em seu discurso e sofre críticas, por parte das alas mais conservadoras
da Igreja.

FIQUE ATENTO!
É sempre importante estar atento aos pronunciamentos do papa, que comanda a religião mais inﬂuente do mundo ocidental.
Esses temas podem cair nas provas.
9 - Inteligência artiﬁcial cada vez mais presente na
sociedade
Num mundo cada vez mais conectado e imerso nas
redes sociais, as inovações tecnológicas estabelecem
novas conﬁgurações nas relações sociais e de trabalho.
A inteligência artiﬁcial se constitui num mecanismo que
traz mudanças nas formas como as pessoas se relacionam e nas funções que exercem.

No campo proﬁssional, por exemplo, a inteligência
artiﬁcial – por meio de máquinas ou robôs –, já realiza
de forma automatizada funções anteriormente exercidas
por pessoas. Hoje, por exemplo, softwares e máquinas
realizam relatórios e análises que eram feitas por proﬁssionais preparados para essa função.
Outro exemplo é o uso de atendentes virtuais em
chats de relacionamento com clientes. A GOL Linhas Aéreas mantém uma atendente- robô em sua página para
esclarecer dúvidas mais freqüentes do usuários.
Uma das questões mais complexas quando se fala
nessa tecnologia, é a perda de proﬁssões que passam a
ser exercidas por máquinas. Num futuro nem tão distante assim a tendência é essa. E de certa forma, as carreiras
proﬁssionais vão se adaptando à tecnologia e passam
por transformações intensas para saber lidar com essas
mudanças.

#FicaDica
Em julho de 2018, uma equipe de cientistas
estrangeiros assinou um acordo em que se
comprometiam a não criar máquinas e robôs que possam ameaçar a vida e integridade da raça humana.

FIQUE ATENTO!
Inteligência artiﬁcial é um tema bem contemporâneo e está ligado à realidade das
pessoas, à medida que interfere nas atividades proﬁssionais e formas de se relacionar.
Por isso, é um assunto bem relevante.
10 – Paris e Berlim (pró-Europa)
Emmanuel Macron, presidente da França, e Angela
Merkel, premiê alemã, assinaram um tratado de cooperação entre os países, pró-Europa, no dia 22 de janeiro. A
ideia é fortalecer as relações entre as nações em direção
a uma União Europeia mais forte e dinâmica, diante da
saída do Reino Unido do bloco europeu.
Uma das questões difundidas é a defesa do multilateralismo e soberania da Europa. Essa proposta dá espaço
para a diversidade cultural dos Estados-membros para
trazer solidez e sucesso ao bloco.
Ambos os governantes concordam que o acordo
contribui para a construção de uma Europa unida e fortalecida diante dos desaﬁos do século 21.

#FicaDica
O multilateralismo defendido por franceses
e alemães prega o acordo entre dois ou
mais países diante de um tema comum, é
um ponto importante de cooperação nas
relações diplomáticas.

ATUALIDADES

#FicaDica
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FIQUE ATENTO!

#FicaDica

A maior parte das questões que traze esse
tema pode tratar de multilateralismo e objetivos dos blocos econômicos. Por isso, é
importante manter atenção aos fatos mais
impactantes relativos à União Europeia.

Críticas em relação à medida citam que a
autorizar a entrada sem levar em conta a
reciprocidade “coloca o Brasil em posição
desvantagem e fragiliza sua importância diplomática” além de “inferiorizar seu povo”.

11 – Lemann perde posto de homem mais rico do
Brasil para Safra
O empresário Jorge Paulo Lemann não é mais o brasileiro mais rico, seu posto foi superado pelo banqueiro
Joseph Safra. Atualmente, Lemann tem fortuna avaliada
em US$ 23 bilhões. Já Safra acumula US$ 25,2 bilhões.
No ranking mundial, na lista da revista Forbes, Safra
ocupa a 31º lugar como o homem mais rico do planeta e
lidera como o banqueiro com maior fortuna do planeta.
Já Lemmann aparece no 37º lugar. As informações foram
divulgadas no portal “G1”, em 01/03/2019.
Lemann perdeu US$ 4 bilhões desde 2018 e ocupava
o posto de homem mais rico do Brasil havia seis anos. Em
2018, Safra, ao contrário, teve aumento de US$ 1, 6 bilhão em sua fortuna. E, nos últimos anos, seu patrimônio
aumentou em cerca de US$ 8 bilhões.

#FicaDica
O ranking da revista Forbes é um dos instrumentos mais relevantes para o mundo
dos negócios. A revista foi fundada em
1917.

FIQUE ATENTO!

ATUALIDADES

Questões sobre esses rankings podem apresentar texto de apoio, em que o domínio da
interpretação conta muito para chegar aos
resultados esperados.
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12 –Sem visto para os EUA
A visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, em março, foi um dos momentos mais esperados do
Planalto, devido ao encontro do brasileiro com Donald
Trump, o presidente dos Estados Unidos, e ﬁgura admirada pelo clã Bolsonaro.
A visita do presidente do Brasil também trouxe à tona
uma medida polêmica, o governo quer autorizar a entrada de turistas dos Estados Unidos, sem necessidade de
visto. A ação valeria para Japão, Austrália e Canadá.
Porém nenhum dos países anunciou que pretendem
aderir à política de reciprocidade e, dessa forma, autorizar esse benefício para os brasileiros. Para o governo, a
medida busca fomentar o turismo no país.

FIQUE ATENTO!
A política de reciprocidade prevê que os países adotem ações compatíveis. Se uma nação
exige visto da outra, é aceitável que ambas
possam aderir às mesmas práticas.
13 - Acordo para reconstrução da Síria
Desde 2011, a Síria enfrenta uma intensa guerra civil
que já deixou milhões de mortos e refugiados. O país
hoje vive um cenário de miséria em meio à devastação.
Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) citam
que o conﬂito custou mais de US$ 380 bilhões de dólares.
Em 2018, a sociedade mundial tem discutido a implantação de um plano para a reconstrução da Síria. Mas
a atrair investimentos externos tem sido desaﬁante para
a nação, tendo em vista as sanções impostas pelos Estados Unidos, por conta de denúncias de violações de direitos humanos sob a gestão de Bashar al-Assad, o presidente do país. Atualmente, Rússia, China e Irã investiram
na nação nos últimos e são os países aliados do governo.
Com as sanções, a Síria ﬁca impedida de exportar e
até receber investimentos estadunidenses. Na opinião
de especialistas em relações internacionais, executar um
plano de reconstrução depende da exclusão das sanções
e participações de mais nações que possam investir no
país.

#FicaDica
Em mais de sete anos de guerra civil, mais
de 5,6 milhões de pessoas foram forçadas
a deixar suas casas em busca de uma vida
melhor em outros países. Além disso, mais
de 500 mil pessoas vivem deslocadas dentro
país.

FIQUE ATENTO!
De acordo com a ONU, a maioria dos refugiados que vive nos países vizinhos se encontra
abaixo da linha da pobreza em situação de
miséria.
14- Entrada no país: EUA exigirão histórico das redes sociais
Os EUA endureceram cada vez mais a entrada de estrangeiros ao país. Em março, Donald Trump anunciou
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NÚMEROS INTEIROS E RACIONAIS: OPERAÇÕES (ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO,
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Números Naturais e suas operações fundamentais
1. Deﬁnição de Números Naturais
Os números naturais como o próprio nome diz, são os números que naturalmente aprendemos, quando estamos
iniciando nossa alfabetização. Nesta fase da vida, não estamos preocupados com o sinal de um número, mas sim em
encontrar um sistema de contagem para quantiﬁcarmos as coisas. Assim, os números naturais são sempre positivos e
começando por zero e acrescentando sempre uma unidade, obtemos os seguintes elementos:

ℕ = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, … .

Sabendo como se constrói os números naturais, podemos agora deﬁnir algumas relações importantes entre eles:
a) Todo número natural dado tem um sucessor (número que está imediatamente à frente do número dado na
seqüência numérica). Seja m um número natural qualquer, temos que seu sucessor será sempre deﬁnido como
m+1. Para ﬁcar claro, seguem alguns exemplos:
Ex: O sucessor de 0 é 1.
Ex: O sucessor de 1 é 2.
Ex: O sucessor de 19 é 20.
b) Se um número natural é sucessor de outro, então os dois números que estão imediatamente ao lado do outro
são considerados como consecutivos. Vejam os exemplos:
Ex: 1 e 2 são números consecutivos.
Ex: 5 e 6 são números consecutivos.
Ex: 50 e 51 são números consecutivos.
c) Vários números formam uma coleção de números naturais consecutivos se o segundo for sucessor do primeiro, o
terceiro for sucessor do segundo, o quarto for sucessor do terceiro e assim sucessivamente. Observe os exemplos
a seguir:
Ex: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são consecutivos.
Ex: 5, 6 e 7 são consecutivos.
Ex: 50, 51, 52 e 53 são consecutivos.
d) Analogamente a deﬁnição de sucessor, podemos deﬁnir o número que vem imediatamente antes ao número
analisado. Este número será deﬁnido como antecessor. Seja m um número natural qualquer, temos que seu antecessor será sempre deﬁnido como m-1. Para ﬁcar claro, seguem alguns exemplos:
Ex: O antecessor de 2 é 1.
Ex: O antecessor de 56 é 55.
Ex: O antecessor de 10 é 9.

O único número natural que não possui antecessor é o 0 (zero) !
1.1. Operações com Números Naturais
Agora que conhecemos os números naturais e temos um sistema numérico, vamos iniciar o aprendizado das operações matemáticas que podemos fazer com eles. Muito provavelmente, vocês devem ter ouvido falar das quatro operações fundamentais da matemática: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Vamos iniciar nossos estudos com elas:
Adição: A primeira operação fundamental da Aritmética tem por ﬁnalidade reunir em um só número, todas as
unidades de dois ou mais números. Antes de surgir os algarismos indo-arábicos, as adições podiam ser realizadas por
meio de tábuas de calcular, com o auxílio de pedras ou por meio de ábacos. Esse método é o mais simples para se
aprender o conceito de adição, veja a ﬁgura a seguir:
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FIQUE ATENTO!

1

Observando a historinha, veja que as unidades (pedras) foram reunidas após o passeio no quintal. Essa reunião das
pedras é deﬁnida como adição. Simbolicamente, a adição é representada pelo símbolo “+” e assim a historinha ﬁca da
seguinte forma:
2
3
5
+
=
𝑇𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑒𝑔𝑢𝑒𝑖 𝑛𝑜 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜

Como toda operação matemática, a adição possui algumas propriedades, que serão apresentadas a seguir:
a) Fechamento: A adição no conjunto dos números naturais é fechada, pois a soma de dois números naturais será
sempre um número natural.
b) Associativa: A adição no conjunto dos números naturais é associativa, pois na adição de três ou mais parcelas
de números naturais quaisquer é possível associar as parcelas de quaisquer modos, ou seja, com três números
naturais, somando o primeiro com o segundo e ao resultado obtido somarmos um terceiro, obteremos um resultado que é igual à soma do primeiro com a soma do segundo e o terceiro. Apresentando isso sob a forma de
números, sejam A,B e C, três números naturais, temos que:

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 = 𝐴 + (𝐵 + 𝐶)

c) Elemento neutro: Esta propriedade caracteriza-se pela existência de número que ao participar da operação de
adição, não altera o resultado ﬁnal. Este número será o 0 (zero). Seja A, um número natural qualquer, temos que:

𝐴+0 = 𝐴

d) Comutativa: No conjunto dos números naturais, a adição é comutativa, pois a ordem das parcelas não altera a
soma, ou seja, somando a primeira parcela com a segunda parcela, teremos o mesmo resultado que se somando
a segunda parcela com a primeira parcela. Sejam dois números naturais A e B, temos que:

𝐴+𝐵 =𝐵 +𝐴
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Subtração: É a operação contrária da adição. Ao invés de reunirmos as unidades de dois números naturais, vamos
retirar uma quantidade de um número. Voltando novamente ao exemplo das pedras:
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Observando a historinha, veja que as unidades (pedras) que eu tinha foram separadas. Essa separação das pedras é
deﬁnida como subtração. Simbolicamente, a subtração é representada pelo símbolo “-” e assim a historinha ﬁca da seguinte forma:
3
5
2
−
=
𝑇𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑎𝑚𝑖𝑔𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜

A subtração de números naturais também possui suas propriedades, deﬁnidas a seguir:
a) Não fechada: A subtração de números naturais não é fechada, pois há um caso onde a subtração de dois números naturais não resulta em um número natural. Sejam dois números naturais A,B onde A < B, temos que:

A−B< 0

Como os números naturais são positivos, A-B não é um número natural, portanto a subtração não é fechada.
b) Não Associativa: A subtração de números naturais também não é associativa, uma vez que a ordem de resolução é
importante, devemos sempre subtrair o maior do menor. Quando isto não ocorrer, o resultado não será um número
natural.
c) Elemento neutro: No caso do elemento neutro, a propriedade irá funcionar se o zero for o termo a ser subtraído
do número. Se a operação for inversa, o elemento neutro não vale para os números naturais:
d) Não comutativa: Vale a mesma explicação para a subtração de números naturais não ser associativa. Como a
ordem de resolução importa, não podemos trocar os números de posição
Multiplicação: É a operação que tem por ﬁnalidade adicionar o primeiro número denominado multiplicando ou
parcela, tantas vezes quantas são as unidades do segundo número denominadas multiplicador. Veja o exemplo:
Ex: Se eu economizar toda semana R$ 6,00, ao ﬁnal de 5 semanas, quanto eu terei guardado?
Pensando primeiramente em soma, basta eu somar todas as economias semanais:

6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30

Quando um mesmo número é somado por ele mesmo repetidas vezes, deﬁnimos essa operação como multiplicação. O símbolo que indica a multiplicação é o “x” e assim a operação ﬁca da seguinte forma:

6+6+6+6+6
6𝑥5
=
= 30
𝑆𝑜𝑚𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖çõ𝑒𝑠

A multiplicação também possui propriedades, que são apresentadas a seguir:

a) Fechamento: A multiplicação é fechada no conjunto dos números naturais, pois realizando o produto de dois ou
mais números naturais, o resultado será um número natural.
b) Associativa: Na multiplicação, podemos associar três ou mais fatores de modos diferentes, pois se multiplicarmos o primeiro fator com o segundo e depois multiplicarmos por um terceiro número natural, teremos o mesmo
resultado que multiplicar o terceiro pelo produto do primeiro pelo segundo. Sejam os números naturais m,n e p,
temos que:

𝑚 𝑥 𝑛 𝑥 𝑝 = 𝑚 𝑥 (𝑛 𝑥 𝑝)

𝑛𝑥1=𝑛

d) Comutativa: Quando multiplicamos dois números naturais quaisquer, a ordem dos fatores não altera o produto,
ou seja, multiplicando o primeiro elemento pelo segundo elemento teremos o mesmo resultado que multiplicando o segundo elemento pelo primeiro elemento. Sejam os números naturais m e n, temos que:

𝑚𝑥𝑛 = 𝑛𝑥𝑚

e) Prioridade sobre a adição e subtração: Quando se depararem com expressões onde temos diferentes operações matemática, temos que observar a ordem de resolução das mesmas. Observe o exemplo a seguir:
Ex: 2 + 4 𝑥 3

Se resolvermos a soma primeiro e depois a multiplicação, chegamos em 18.
Se resolvermos a multiplicação primeiro e depois a soma, chegamos em 14. Qual a resposta certa?
A multiplicação tem prioridade sobre a adição, portanto deve ser resolvida primeiro e assim a resposta correta é 14.
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c) Elemento Neutro: No conjunto dos números naturais também existe um elemento neutro para a multiplicação
mas ele não será o zero, pois se não repetirmos a multiplicação nenhuma vez, o resultado será 0. Assim, o elemento neutro da multiplicação será o número 1. Qualquer que seja o número natural n, tem-se que:
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FIQUE ATENTO!
Caso haja parênteses na soma, ela tem prioridade sobre a multiplicação. Utilizando o exemplo, temos que: .

(2 + 4)𝐱3 = 6 𝐱 3 = 18 Nesse caso, realiza-se a soma primeiro, pois ela está dentro dos parênteses

f) Propriedade Distributiva: Uma outra forma de resolver o exemplo anterior quando se a soma está entre
parênteses é com a propriedade distributiva. Multiplicando um número natural pela soma de dois números
naturais, é o mesmo que multiplicar o fator, por cada uma das parcelas e a seguir adicionar os resultados obtidos. Veja o exemplo:

2 + 4 x 3 = 2x3 + 4x3 = 6 + 12 = 18

Veja que a multiplicação foi distribuída para os dois números do parênteses e o resultado foi o mesmo que do item
anterior.
Divisão: Dados dois números naturais, às vezes necessitamos saber quantas vezes o segundo está contido no primeiro. O primeiro número é denominado dividendo e o outro número é o divisor. O resultado da divisão é chamado
de quociente. Nem sempre teremos a quantidade exata de vezes que o divisor caberá no dividendo, podendo sobrar
algum valor. A esse valor, iremos dar o nome de resto. Vamos novamente ao exemplo das pedras:
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No caso em particular, conseguimos dividir as 8 pedras para 4 amigos, ﬁcando cada um deles como 2 unidades e
não restando pedras. Quando a divisão não possui resto, ela é deﬁnida como divisão exata. Caso contrário, se ocorrer
resto na divisão, como por exemplo, se ao invés de 4 fossem 3 amigos:
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Nessa divisão, cada amigo seguiu com suas duas pedras, porém restaram duas que não puderam ser distribuídas,
pois teríamos amigos com quantidades diferentes de pedras. Nesse caso, tivermos a divisão de 8 pedras por 3 amigos,
resultando em um quociente de 2 e um resto também 2. Assim, deﬁnimos que essa divisão não é exata.
Devido a esse fato, a divisão de números naturais não é fechada, uma vez que nem todas as divisões são exatas.
Também não será associativa e nem comutativa, já que a ordem de resolução importa. As únicas propriedades válidas
na divisão são o elemento neutro (que segue sendo 1, desde que ele seja o divisor) e a propriedade distributiva.

FIQUE ATENTO!
A divisão tem a mesma ordem de prioridade de resolução que a multiplicação, assim ambas podem ser
resolvidas na ordem que aparecem.
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Windows
O Windows assim como tudo que envolve a informática passa por uma atualização constante, os concursos
públicos em seus editais acabam variando em suas versões, por isso vamos abordar de uma maneira geral tanto
as versões do Windows quanto do Linux.
O Windows é um Sistema Operacional, ou seja, é um
software, um programa de computador desenvolvido por
programadores através de códigos de programação. Os
Sistemas Operacionais, assim como os demais softwares,
são considerados como a parte lógica do computador,
uma parte não palpável, desenvolvida para ser utilizada
apenas quando o computador está em funcionamento. O
Sistema Operacional (SO) é um programa especial, pois é
o primeiro a ser instalado na máquina.
Quando montamos um computador e o ligamos pela
primeira vez, em sua tela serão mostradas apenas algumas rotinas presentes nos chipsets da máquina. Para utilizarmos todos os recursos do computador, com toda a
qualidade das placas de som, vídeo, rede, acessarmos a
Internet e usufruirmos de toda a potencialidade do hardware, temos que instalar o SO.
Após sua instalação é possível conﬁgurar as placas
para que alcancem seu melhor desempenho e instalar
os demais programas, como os softwares aplicativos e
utilitários.
O SO gerencia o uso do hardware pelo software e gerencia os demais programas.
A diferença entre os Sistemas Operacionais de 32 bits
e 64 bits está na forma em que o processador do computador trabalha as informações. O Sistema Operacional
de 32 bits tem que ser instalado em um computador que
tenha o processador de 32 bits, assim como o de 64 bits
tem que ser instalado em um computador de 64 bits.
Os Sistemas Operacionais de 64 bits do Windows, segundo o site oﬁcial da Microsoft, podem utilizar mais memória que as versões de 32 bits do Windows. “Isso ajuda
a reduzir o tempo despendido na permuta de processos
para dentro e para fora da memória, pelo armazenamento de um número maior desses processos na memória de
acesso aleatório (RAM) em vez de fazê-lo no disco rígido.
Por outro lado, isso pode aumentar o desempenho geral
do programa”.
Windows 7
Para saber se o Windows é de 32 ou 64 bits, basta:
1. Clicar no botão Iniciar , clicar com o botão direito
em computador e clique em Propriedades.
2. Em sistema, é possível exibir o tipo de sistema.

“Para instalar uma versão de 64 bits do Windows 7,
você precisará de um processador capaz de executar uma
versão de 64 bits do Windows. Os benefícios de um sistema operacional de 64 bits ﬁcam mais claros quando você
tem uma grande quantidade de RAM (memória de acesso aleatório) no computador, normalmente 4 GB ou mais.
Nesses casos, como um sistema operacional de 64 bits
pode processar grandes quantidades de memória com
mais eﬁcácia do que um de 32 bits, o sistema de 64 bits
poderá responder melhor ao executar vários programas
ao mesmo tempo e alternar entre eles com frequência”.
Uma maneira prática de usar o Windows 7 (Win 7) é
reinstalá-lo sobre um SO já utilizado na máquina. Nesse
caso, é possível instalar:
- Sobre o Windows XP;
- Uma versão Win 7 32 bits, sobre Windows Vista
(Win Vista), também 32 bits;
- Win 7 de 64 bits, sobre Win Vista, 32 bits;
- Win 7 de 32 bits, sobre Win Vista, 64 bits;
- Win 7 de 64 bits, sobre Win Vista, 64 bits;
- Win 7 em um computador e formatar o HD durante
a insta- lação;
- Win 7 em um computador sem SO;
Antes de iniciar a instalação, devemos veriﬁcar qual
tipo de instalação será feita, encontrar e ter em mãos a
chave do produto, que é um código que será solicitado
durante a instalação.
Vamos adotar a opção de instalação com formatação
de disco rígido, segundo o site oﬁcial da Microsoft Corporation:
- Ligue o seu computador, de forma que o Windows
seja inicializado normalmente, insira do disco de instalação do Windows 7 ou a unidade ﬂash USB e desligue o
seu computador.
- Reinicie o computador.
- Pressione qualquer tecla, quando solicitado a fazer
isso, e siga as instruções exibidas.
- Na página de Instalação Windows, insira seu idioma
ou outras preferências e clique em avançar.
- Se a página de Instalação Windows não aparecer e
o programa não solicitar que você pressione alguma tecla, talvez seja necessário alterar algumas conﬁgurações
do sistema. Para obter mais informações sobre como fazer isso, consulte. Inicie o seu computador usando um
disco de instalação do Windows 7 ou um pen drive USB.
- Na página Leia os termos de licença, se você aceitar os termos de licença, clique em aceito os termos de
licença e em avançar.
- Na página que tipo de instalação você deseja? clique em Personalizada.
- Na página onde deseja instalar Windows? clique em
opções da unidade (avançada).
- Clique na partição que você quiser alterar, clique na
opção de formatação desejada e siga as instruções.
- Quando a formatação terminar, clique em avançar.
- Siga as instruções para concluir a instalação do
Windows 7, inclusive a nomenclatura do computador e a
conﬁguração de uma conta do usuário inicial.
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NOÇÕES DE SISTEMA OPERACIONAL
(AMBIENTES LINUX E WINDOWS)
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Conceitos de organização e de gerenciamento de
informações; arquivos, pastas e programas.
Pastas – são estruturas digitais criadas para organizar
arquivos, ícones ou outras pastas.
Arquivos – são registros digitais criados e salvos por
meio de programas aplicativos. Por exemplo, quando
abrimos o Microsoft Word, digitamos uma carta e a salvamos no computador, estamos criando um arquivo.
Ícones – são imagens representativas associadas a
programas, arquivos, pastas ou atalhos.
Atalhos – são ícones que indicam um caminho mais
curto para abrir um programa ou até mesmo um arquivo.
1. Criação de pastas (diretórios)

Figura 66: Tela da pasta criada
Clicamos duas vezes na pasta “Trabalho” para abrí-la e
agora criaremos mais duas pastas dentro dela:
Para criarmos as outras duas pastas, basta repetir o
procedimento: botão direito, Novo, Pasta.
2. Área de trabalho:

Figura 64: Criação de pastas

#FicaDica
Clicando com o botão direito do mouse em
um espaço vazio da área de trabalho ou outro
apropriado, podemos encontrar a opção pasta.
Clicando nesta opção com o botão esquerdo
do mouse, temos então uma forma prática de
criar uma pasta.

Figura 67: Área de Trabalho
A ﬁgura acima mostra a primeira tela que vemos
quando o Windows 7 é iniciado. A ela damos o nome
de área de trabalho, pois a ideia original é que ela sirva como uma prancheta, onde abriremos nossos livros e
documentos para dar início ou continuidade ao trabalho.
Em especial, na área de trabalho, encontramos a barra
de tarefas, que traz uma série de particularidades, como:
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Figura 68: Barra de tarefas
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Figura 65: Criamos aqui uma pasta
chamada “Trabalho”.

1) Botão Iniciar: é por ele que entramos em contato
com todos os outros programas instalados, programas
que fazem parte do sistema operacional e ambientes de
conﬁguração e trabalho. Com um clique nesse botão,
abrimos uma lista, chamada Menu Iniciar, que contém
opções que nos permitem ver os programas mais acessados, todos os outros programas instalados e os recursos do próprio Windows. Ele funciona como uma via de
acesso para todas as opções disponíveis no computador.
Por meio do botão Iniciar, também podemos:
- desligar o computador, procedimento que encerra
o Sistema Operacional corretamente, e desliga efetivamente a máquina;

- colocar o computador em modo de espera, que
reduz o consumo de energia enquanto a máquina estiver
ociosa, ou seja, sem uso. Muito usado nos casos em que
vamos nos ausentar por um breve período de tempo da
frente do computador;
- reiniciar o computador, que desliga e liga automaticamente o sistema. Usado após a instalação de alguns
programas que precisam da reinicialização do sistema
para efetivarem sua instalação, durante congelamento
de telas ou travamentos da máquina.
- realizar o logoﬀ, acessando o mesmo sistema com
nome e senha de outro usuário, tendo assim um ambiente com características diferentes para cada usuário do
mesmo computador.
Figura 70: Propriedades de data e hora

Na ﬁgura acima temos o menu Iniciar, acessado com
um clique no botão Iniciar.
2) Ícones de inicialização rápida: São ícones colocados como atalhos na barra de tarefas para serem acessados com facilidade.
3) Barra de idiomas: Mostra qual a conﬁguração de
idioma que está sendo usada pelo teclado.
4) Ícones de inicialização/execução: Esses ícones são
conﬁgurados para entrar em ação quando o computador é iniciado. Muitos deles ﬁcam em execução o tempo
todo no sistema, como é o caso de ícones de programas
antivírus que monitoram constantemente o sistema para
veriﬁcar se não há invasões ou vírus tentando ser executados.
5) Propriedades de data e hora: Além de mostrar o
relógio constantemente na sua tela, clicando duas vezes,
com o botão esquerdo do mouse nesse ícone, acessamos
as Propriedades de data e hora.

Figura 71: Restauração de arquivos
enviados para a lixeira
A restauração de objetos enviados para a lixeira pode
ser feita com um clique com o botão direito do mouse
sobre o item desejado e depois, outro clique com o esquerdo em “Restaurar”. Isso devolverá, automaticamente
o arquivo para seu local de origem.

#FicaDica
Outra forma de restaurar é usar a opção
“Restaurar este item”, após selecionar o
objeto.
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Figura 69: Menu Iniciar – Windows 7

Nessa janela, é possível conﬁgurarmos a data e a hora,
determinarmos qual é o fuso horário da nossa região e
especiﬁcar se o relógio do computador está sincronizado
automaticamente com um servidor de horário na Internet. Este relógio é atualizado pela bateria da placa mãe,
que vimos na ﬁgura 26. Quando ele começa a mostrar
um horário diferente do que realmente deveria mostrar,
na maioria das vezes, indica que a bateria da placa mãe
deve precisar ser trocada. Esse horário também é sincronizado com o mesmo horário do SETUP.
Lixeira: Contém os arquivos e pastas excluídos pelo
usuário. Para excluirmos arquivos, atalhos e pastas, podemos clicar com o botão direito do mouse sobre eles e
depois usar a opção “Excluir”. Outra forma é clicar uma
vez sobre o objeto desejado e depois pressionar o botão
delete, no teclado. Esses dois procedimentos enviarão
para lixeira o que foi excluído, sendo possível a restauração, caso haja necessidade. Para restaurar, por exemplo,
um arquivo enviado para a lixeira, podemos, após abri-la,
restaurar o que desejarmos.
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Alguns arquivos e pastas, por terem um tamanho
muito grande, são excluídos sem irem antes para a Lixeira. Sempre que algo for ser excluído, aparecerá uma
mensagem, ou perguntando se realmente deseja enviar
aquele item para a Lixeira, ou avisando que o que foi selecionado será permanentemente excluído. Outra forma
de excluir documentos ou pastas sem que eles ﬁquem
armazenados na Lixeira é usar as teclas de atalho Shift+Delete.
A barra de tarefas pode ser posicionada nos quatro
cantos da tela para proporcionar melhor visualização de
outras janelas abertas. Para isso, basta pressionar o botão
esquerdo do mouse em um espaço vazio dessa barra e
com ele pressionado, arrastar a barra até o local desejado
(canto direito, superior, esquerdo ou inferior da tela).
Para alterar o local da Barra de Tarefas na tela, temos
que veriﬁcar se a opção “Bloquear a barra de tarefas” não
está marcada.

Figura 73: Propriedades da barra de
tarefas e do menu iniciar
Na guia “Barra de Tarefas”, temos, entre outros:
- Bloquear a barra de tarefas – que impede que ela
seja posicionada em outros cantos da tela que não seja o
inferior, ou seja, impede que seja arrastada com o botão
esquerdo do mouse pressionado.
- Ocultar automaticamente a barra de tarefas – oculta (esconde) a barra de tarefas para proporcionar maior
aproveitamento da área da tela pelos programas abertos,
e a exibe quando o mouse é posicionado no canto inferior do monitor.

Figura 72: Bloqueio da Barra de Tarefas
Propriedades da barra de tarefas e do menu iniciar:
Por meio do clique com o botão direito do mouse na
barra de tarefas e do esquerdo em “Propriedades”, podemos acessar a janela “Propriedades da barra de tarefas e
do menu iniciar”.

Figura 74: Guia Menu Iniciar e Personalizar Menu Iniciar
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Pela ﬁgura acima podemos notar que é possível a
aparência e comportamento de links e menus do menu
Iniciar.
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