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LÍNGUA PORTUGUESA
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DIVERSOS
TIPOS DE TEXTOS (LITERÁRIOS E NÃO
LITERÁRIOS).

Sabemos que a “matéria-prima” da literatura são as palavras. No entanto, é necessário fazer uma distinção entre
a linguagem literária e a linguagem não literária, isto é,
aquela que não caracteriza a literatura.
Embora um médico faça suas prescrições em determinado idioma, as palavras utilizadas por ele não podem
ser consideradas literárias porque se tratam de um vocabulário especializado e de um contexto de uso específico. Agora, quando analisamos a literatura, vemos que o
escritor dispensa um cuidado diferente com a linguagem
escrita, e que os leitores dispensam uma atenção diferenciada ao que foi produzido.
Outra diferença importante é com relação ao tratamento do conteúdo: ao passo que, nos textos não literários (jornalísticos, científicos, históricos, etc.) as palavras
servem para veicular uma série de informações, o texto
literário funciona de maneira a chamar a atenção para a
própria língua (FARACO & MOURA, 1999) no sentido de
explorar vários aspectos como a sonoridade, a estrutura
sintática e o sentido das palavras.
Veja abaixo alguns exemplos de expressões na linguagem não literária ou “corriqueira” e um exemplo de
uso da mesma expressão, porém, de acordo com alguns
escritores, na linguagem literária:
Linguagem não literária:
1- Anoitece.
2- Teus cabelos loiros brilham.
3- Uma nuvem cobriu parte do céu.

...

Linguagem literária:
1- A mão da noite embrulha os horizontes. (Alvarenga Peixoto)
2- Os clarins de ouro dos teus cabelos cantam na luz!
(Mário Quintana)
3- um sujo de nuvem emporcalhou o luar em sua
nascença. (José Cândido de Carvalho)
Como distinguir, na prática, a linguagem literária da
não literária?
- A linguagem literária é conotativa, utiliza figuras
(palavras de sentido figurado), em que as palavras adquirem sentidos mais amplos do que geralmente possuem.
- Na linguagem literária há uma preocupação com a
escolha e a disposição das palavras, que acabam dando
vida e beleza a um texto.
- Na linguagem literária é muito importante a maneira original de apresentar o tema escolhido.

- A linguagem não literária é objetiva, denotativa,
preocupa-se em transmitir o conteúdo, utiliza a palavra em
seu sentido próprio, utilitário, sem preocupação artística.
Geralmente, recorre à ordem direta (sujeito, verbo, complementos).
Leia com atenção os textos a seguir e compare as linguagens utilizadas neles.
Texto A
Amor (ô). [Do lat. amore.] S. m. 1. Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem, ou de alguma
coisa: amor ao próximo; amor ao patrimônio artístico de
sua terra. 2. Sentimento de dedicação absoluta de um ser
a outro ser ou a uma coisa; devoção, culto; adoração: amor
à Pátria; amor a uma causa. 3. Inclinação ditada por laços
de família: amor filial; amor conjugal. 4. Inclinação forte por
pessoa de outro sexo, geralmente de caráter sexual, mas
que apresenta grande variedade e comportamentos e reações.
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Novo Dicionário
da Língua Portuguesa, Nova Fronteira.
Texto B
Amor é fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói e não se sente;
É um contentamento descontente;
é dor que desatina sem doer.
Luís de Camões. Lírica, Cultrix.
Você deve ter notado que os textos tratam do mesmo
assunto, porém os autores utilizam linguagens diferentes.
No texto A, o autor preocupou-se em definir “amor”,
usando uma linguagem objetiva, científica, sem preocupação artística.
No texto B, o autor trata do mesmo assunto, mas com
preocupação literária, artística. De fato, o poeta entra no
campo subjetivo, com sua maneira própria de se expressar, utiliza comparações (compara amor com fogo, ferida,
contentamento e dor) e serve-se ainda de contrastes que
acabam dando graça e força expressiva ao poema (contentamento descontente, dor sem doer, ferida que não se
sente, fogo que não se vê).
Questões
1-) Leia o trecho do poema abaixo.
O Poeta da Roça
Sou fio das mata, cantô da mão grosa
Trabaio na roça, de inverno e de estio
A minha chupana é tapada de barro
Só fumo cigarro de paia de mio.
Patativa do Assaré
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A respeito dele, é possível afirmar que
(A) não pode ser considerado literário, visto que a linguagem aí utilizada não está adequada à norma culta formal.
(B) não pode ser considerado literário, pois nele não
se percebe a preservação do patrimônio cultural brasileiro.
(C) não é um texto consagrado pela crítica literária.
(D) trata-se de um texto literário, porque, no processo
criativo da Literatura, o trabalho com a linguagem pode
aparecer de várias formas: cômica, lúdica, erótica, popular
etc
(E) a pobreza vocabular – palavras erradas – não permite que o consideremos um texto literário.
Leia os fragmentos abaixo para responder às questões
que seguem:
TEXTO I
O açúcar
O branco açúcar que adoçará meu café
nesta manhã de Ipanema
não foi produzido por mim
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.
Vejo-o puro
e afável ao paladar
como beijo de moça, água
na pele, flor
que se dissolve na boca. Mas este açúcar
não foi feito por mim.
Este açúcar veio
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira,
dono da mercearia.
Este açúcar veio
de uma usina de açúcar em Pernambuco
ou no Estado do Rio
e tampouco o fez o dono da usina.
Este açúcar era cana
e veio dos canaviais extensos
que não nascem por acaso
no regaço do vale.
Em lugares distantes, onde não há hospital
nem escola,
homens que não sabem ler e morrem de fome
aos 27 anos
plantaram e colheram a cana
que viraria açúcar.
Em usinas escuras,
homens de vida amarga
e dura
produziram este açúcar
branco e puro
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema.
Fonte: “O açúcar” (Ferreira Gullar. Toda poesia. Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira, 1980, pp.227-228)
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TEXTO II
A cana-de-açúcar
Originária da Ásia, a cana-de-açúcar foi introduzida no
Brasil pelos colonizadores portugueses no século XVI. A região que durante séculos foi a grande produtora de cana-de
-açúcar no Brasil é a Zona da Mata nordestina, onde os férteis
solos de massapé, além da menor distância em relação ao
mercado europeu, propiciaram condições favoráveis a esse
cultivo. Atualmente, o maior produtor nacional de cana-de
-açúcar é São Paulo, seguido de Pernambuco, Alagoas, Rio
de Janeiro e Minas Gerais. Além de produzir o açúcar, que em
parte é exportado e em parte abastece o mercado interno, a
cana serve também para a produção de álcool, importante
nos dias atuais como fonte de energia e de bebidas. A imensa expansão dos canaviais no Brasil, especialmente em São
Paulo, está ligada ao uso do álcool como combustível.
2-) Para que um texto seja literário:
a) basta somente a correção gramatical; isto é, a expressão verbal segundo as leis lógicas ou naturais.
b) deve prescindir daquilo que não tenha correspondência na realidade palpável e externa.
c) deve fugir do inexato, daquilo que confunda a capacidade de compreensão do leitor.
d) deve assemelhar-se a uma ação de desnudamento. O
escritor revela, ao escrever, o mundo, e, em especial, revela o
Homem aos outros homens.
e) deve revelar diretamente as coisas do mundo: sentimentos, ideias, ações.
3-) Ainda com relação ao textos I e II, assinale a opção
incorreta
a) No texto I, em lugar de apenas informar sobre o real,
ou de produzi-lo, a expressão literária é utilizada principalmente como um meio de refletir e recriar a realidade.
b) No texto II, de expressão não literária, o autor informa
o leitor sobre a origem da cana-de-açúcar, os lugares onde é
produzida, como teve início seu cultivo no Brasil, etc.
c) O texto I parte de uma palavra do domínio comum
– açúcar – e vai ampliando seu potencial significativo, explorando recursos formais para estabelecer um paralelo entre o
açúcar – branco, doce, puro – e a vida do trabalhador que o
produz – dura, amarga, triste.
d) No texto I, a expressão literária desconstrói hábitos
de linguagem, baseando sua recriação no aproveitamento de
novas formas de dizer.
e) O texto II não é literário porque, diferentemente do literário, parte de um aspecto da realidade, e não da imaginação.
Gabarito
1-) D
2-) D – Esta alternativa está correta, pois ela remete ao
caráter reflexivo do autor de um texto literário, ao passo
em que ele revela às pessoas o “seu mundo” de maneira
peculiar.
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MATEMÁTICA
NÚMEROS INTEIROS E RACIONAIS:
OPERAÇÕES (ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO,
MULTIPLICAÇÃO, DIVISÃO,
POTENCIAÇÃO); EXPRESSÕES
NUMÉRICAS; FRAÇÕES E OPERAÇÕES COM
FRAÇÕES.

Números Naturais
Os números naturais são o modelo matemático necessário para efetuar uma contagem.
Começando por zero e acrescentando sempre uma unidade, obtemos o conjunto infinito dos números naturais

- Todo número natural dado tem um sucessor
a) O sucessor de 0 é 1.
b) O sucessor de 1000 é 1001.
c) O sucessor de 19 é 20.
Usamos o * para indicar o conjunto sem o zero.

- Todo número natural dado N, exceto o zero, tem um
antecessor (número que vem antes do número dado).
Exemplos: Se m é um número natural finito diferente
de zero.
a) O antecessor do número m é m-1.
b) O antecessor de 2 é 1.
c) O antecessor de 56 é 55.
d) O antecessor de 10 é 9.
Expressões Numéricas
Nas expressões numéricas aparecem adições, subtrações, multiplicações e divisões. Todas as operações podem
acontecer em uma única expressão. Para resolver as expressões numéricas utilizamos alguns procedimentos:
Se em uma expressão numérica aparecer as quatro
operações, devemos resolver a multiplicação ou a divisão
primeiramente, na ordem em que elas aparecerem e somente depois a adição e a subtração, também na ordem
em que aparecerem e os parênteses são resolvidos primeiro.

Exemplo 2
40 – 9 x 4 + 23
40 – 36 + 23
4 + 23
27
Exemplo 3
25-(50-30)+4x5
25-20+20=25
Números Inteiros
Podemos dizer que este conjunto é composto pelos
números naturais, o conjunto dos opostos dos números
naturais e o zero. Este conjunto pode ser representado por:
Z={...-3, -2, -1, 0, 1, 2,...}
Subconjuntos do conjunto :
1)Conjunto dos números inteiros excluindo o zero
Z*={...-2, -1, 1, 2, ...}
2) Conjuntos dos números inteiros não negativos
Z+={0, 1, 2, ...}
3) Conjunto dos números inteiros não positivos
Z-={...-3, -2, -1}
Números Racionais
Chama-se de número racional a todo número que
pode ser expresso na forma , onde a e b são inteiros
quaisquer, com b≠0
São exemplos de números racionais:
-12/51
-3
-(-3)
-2,333...
As dízimas periódicas podem ser representadas por
fração, portanto são consideradas números racionais.
Como representar esses números?
Representação Decimal das Frações
Temos 2 possíveis casos para transformar frações em
decimais
1º) Decimais exatos: quando dividirmos a fração, o número decimal terá um número finito de algarismos após a
vírgula.

Exemplo 1
10 + 12 – 6 + 7
22 – 6 + 7
16 + 7
23
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2º) Terá um número infinito de algarismos após a vírgula, mas lembrando que a dízima deve ser periódica para
ser número racional
OBS: período da dízima são os números que se repetem, se não repetir não é dízima periódica e assim números
irracionais, que trataremos mais a frente.

Exemplo 2
Seja a dízima 1,1212...
Façamos x = 1,1212...
100x = 112,1212... .
Subtraindo:
100x-x=112,1212...-1,1212...
99x=111
X=111/99
Números Irracionais
Identificação de números irracionais

Representação Fracionária dos Números Decimais
1ºcaso) Se for exato, conseguimos sempre transformar
com o denominador seguido de zeros.
O número de zeros depende da casa decimal. Para uma
casa, um zero (10) para duas casas, dois zeros(100) e assim
por diante.

- Todas as dízimas periódicas são números racionais.
- Todos os números inteiros são racionais.
- Todas as frações ordinárias são números racionais.
- Todas as dízimas não periódicas são números irracionais.
- Todas as raízes inexatas são números irracionais.
- A soma de um número racional com um número irracional é sempre um número irracional.
- A diferença de dois números irracionais, pode ser um
número racional.
-Os números irracionais não podem ser expressos na
forma , com a e b inteiros e b≠0.
Exemplo:

-

= 0 e 0 é um número racional.

- O quociente de dois números irracionais, pode ser
um número racional.
Exemplo:

:

=

= 2  e 2 é um número racional.

- O produto de dois números irracionais, pode ser um
número racional.
2ºcaso) Se dízima periódica é um número racional, então como podemos transformar em fração?
Exemplo 1
Transforme a dízima 0, 333... .em fração
Sempre que precisar transformar, vamos chamar a dízima dada de x, ou seja
X=0,333...
Se o período da dízima é de um algarismo, multiplicamos por 10.

Exemplo:

.

=

= 7 é um número racional.

Exemplo:radicais(
a raiz quadrada de um número natural, se não inteira, é irracional.
Números Reais

10x=3,333...
E então subtraímos:
10x-x=3,333...-0,333...
9x=3
X=3/9
X=1/3
Agora, vamos fazer um exemplo com 2 algarismos de
período.
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Fonte: www.estudokids.com.br
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POLÍTICA
Governo publica novas regras para o trabalho
intermitente
Portaria do Ministério do Trabalho, publicada
no ‘Diário Oficial da União’, detalha a reforma
trabalhista. Texto regulamenta pontos como férias
e jornada dos empregados intermitentes.
Ministério do Trabalho publicou nesta quinta-feira
(24), no Diário Ofical da União (DOU), uma portaria com
novas regras para o trabalho intermitente, aquele que
ocorre esporadicamente, em dias alternados ou por
algumas horas, e é remunerado por período trabalhado.
O trabalho intermitente foi regulamentado pela
reforma trabalhista, sancionada em julho do ano
passado. A reforma mudou a lei trabalhista brasileira
e trouxe novas definições sobre itens como férias e
jornada de trabalho.
O governo chegou a editar uma medida provisória
(MP) para detalhar pontos da reforma. No entanto, a
MP venceu e o Congresso não aprovou o texto. Por isso,
a alternativa do governo foi publicar a portaria com o
objetivo de esclarecer as normas de contratação do
trabalho intermitente.
Formato do contrato
De acordo com a portaria, o contrato intermitente
será por escrito e o trabalhador terá o registro na
Carteira de Trabalho. O contrato precisar informar:
nome, assinatura e endereço do empregado e da
empresa; valor da hora ou dia de trabalho; local e data
limite para pagamento do salário.
Informações como local onde será executado o
trabalho, turnos e forma de comunicação entre empresa
e empregado são facultativas na assinatura do contrato.
Remuneração
O valor da remuneração não poderá ser menor
que a diária do salário mínimo. O funcionário não
pode receber menos do que os colegas que exercem
a mesma função. Contudo, a empresa tem o direito de
passar um valor maior ao trabalhadorr intermitente em
comparação com o salário dos empregados fixos.

Férias
No regime de contrato intermitente, o funcionário,
desde que faça um acordo com o patrão, possui o
direito de férias. Nesse caso, as normas são iguais as
aplicadas para o empregado convencional.
As férias só podem ser concedidas após
cumprimento de um ano de contrato; férias podem ser
dividias em três períodos-um deles sendo de 14 dias
corridos, no mínimo; e os outros dois de mais de cinco
dias corridos; é proibido iniciar as férias dois dias antes
de feriados ou em dia de descanso remunerado.
Se o contrato do trabalhador intermitente for por
um período maior que um mês, a data limite para
pagamento da remuneração é o quinto dia útil do mês
seguinte ao trabalhado.
Aviso sobre a jornada
A portaria confirma a regra já descrita na lei, que a
empresa deverá convocar o funcionário “por qualquer
meio de comunicação eficaz” para informar sua jornada
com, pelo menos, três dias corridos de antecedência. O
trabalhador terá um dia útil para responder, se não o
fizer, o empregador pode considerar que o funcionário
desistiu da tarefa.
Trabalho nos intervalos
O intervalo, não remunerado, entre os chamados da
empresa é classificado como “período de inatividade”.
Nesta fase, o trabalhador pode prestar qualquer tipo
de serviço a outras instituições, companhias também
por meio de contrato intermitente, e através de outras
modalidades.
Contribuições previdenciárias
De acordo com a portaria, no contrato de trabalho
intermitente, o o empregador efetuará o recolhimento
das contribuições previdenciárias próprias e do
empregado e o depósito do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço com base nos valores pagos no
período mensal.
Representação sindical
No caso de negociações coletivas de trabalho,
questões judiciais e administrativas, é obrigatória a
participação dos sindicatos, que também representarão
os trabalhadores com contrato intermitente.
Fonte: G1.com/Acessado em 05/2018

1

ATUALIDADES
Gilmar Mendes autoriza mais prazo em
investigação que envolve Aécio e Anastasia
Inquérito, aberto a partir da delação da
Odebrecht, apura se Aécio negociou verbas
irregulares para a campanha de Anastasia em 2010.
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar
Mendes autorizou a prorrogação por mais 60 dias de
um dos inquéritos abertos contra os senadores do
PSDB de Minas Gerais Aécio Neves e Antonio Anastasia
a partir das delações premiadas de ex-executivos da
Odebrecht.
Em notas, as defesas de Aécio e Anastasia disseram
que a prorrogação do inquérito é um procedimento
normal (veja íntegra das notas no final desta
reportagem).
A investigação é sobre se Aécio, Anastasia, o
ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais (Codemig) Oswaldo Borges
da Costa e o marqueteiro Paulo Vasconcelos do Rosário
Neto receberam vantagens indevidas na campanha
de Anastasia ao governo de Minas Gerais em 2010, a
pedido de Aécio.
O ministro já havia ampliado por mais dois meses
outra investigação contra Aécio, a que apura se o
senador teve participação em suposta maquiagem nos
dados sobre o Banco Rural com objetivo de esconder
a existência do mensalão mineiro durante a apuração
na CPI dos Correios, que investigou o mensalão do PT.
No caso que envolve supostas irregularidades na
campanha de Anastasia, a Polícia Federal pediu mais
prazo para ouvir depoimento de Oswaldo Borges
da Costa Filho, além de avaliar dados do sistema de
comunicação do setor de propinas da Odebrecht
“Drousys” e do sistema de contabilidade paralela “My
Web Day”.
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge,
concordou com a prorrogação afirmando que seria
necessário, ainda, obter registros de entrada do exdiretor da Odebrecht em Minas Sérgio Luiz Neves
na Codemig. Segundo Dodge, a empresa afirmou no
processo não havia registros, mas destacou que o
controle é feito manualmente.
Ao autorizar a prorrogação, Gilmar Mendes destacou
que o regimento do STF prevê a prorrogação quando há
diligências pendentes. “Defiro a prorrogação do prazo
para a conclusão das investigações, por sessenta dias,
para realizar as inquirições pendentes e para análise e
eventual perícia em dados dos sistemas utilizados pelo
Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht”.
Aécio é alvo também de outras apurações no STF e
Anastasia é investigado em um segundo inquérito.
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Veja as notas das assessorias dos senadores:
Aécio Neves: “A prorrogação é um ato rotineiro e
o aprofundamento das investigações mostrará que,
como atestado pelos próprios delatores, não houve
qualquer vantagem indevida, mas, sim, doação eleitoral
registrada na Justiça Eleitoral”.
Antonio Anastasia: “Trata-se de um procedimento
comum. Os órgãos de investigação tem de ter o prazo
que considera adequado para apuração dos fatos”.
Fonte: G1.com/Acessado em 05/02018
Senado tira do Ministério da Agricultura
fiscalização de produtos artesanais de origem
animal
Medida vale para vendas entre estados;
fiscalização caberá aos órgãos estaduais. Projeto
segue para sanção do presidente Michel Temer.
Senado aprovou nesta quarta-feira (23) um projeto
que tira do Ministério da Agricultura a fiscalização de
produtos artesanais de origem animal, como queijos,
salames e linguiças.
A medida valerá somente para as vendas entre
estados. Assim, pela proposta, a fiscalização caberá aos
órgãos estaduais.
Como o projeto já foi analisado pela Câmara,
seguirá para sanção do presidente Michel Temer.
Entenda
Pelas regras atuais, os produtos artesanais de
origem animal podem ser vendidos se tiverem o selo do
Serviço de Inspeção Federal (SIF), gerido pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O texto prevê a substituição do SIF pelo selo Arte, de
artesanal, o que seria posteriormente regulamentado.
O registro com o selo Arte deverá seguir regras
higiênico-sanitárias e de qualidade já estabelecidas em
lei.
Até a regulamentação da lei que terá origem com o
projeto aprovado nesta quarta, fica autorizada, segundo
a proposta, a comercialização dos produtos artesanais
em todo o território nacional.
O relator da proposta, senador Valdir Raupp
(MDB-RO), afirmou que a medida tem como objetivo
simplificar e desburocratizar a inspeção sanitária de
produtos artesanais.
Fonte: G1.com/Acessado em 05/2018
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
NOÇÕES DE SISTEMA OPERACIONAL
(AMBIENTES LINUX E WINDOWS 7, 8 E 10).

Linux
O Linux é um sistema operacional inicialmente baseado em comandos, mas que vem desenvolvendo ambientes
gráficos de estruturas e uso similares ao do Windows. Apesar desses ambientes gráficos serem cada vez mais adotados, os comandos do Linux ainda são largamente empregados, sendo importante seu conhecimento e estudo.
Outro termo muito usado quando tratamos do Linux é
o kernel, que é uma parte do sistema operacional que faz a
ligação entre software e máquina, é a camada de software
mais próxima do hardware, considerado o núcleo do sistema. O Linux teve início com o desenvolvimento de um
pequeno kernel, desenvolvido por Linus Torvalds, em 1991,
quando era apenas um estudante finlandês. Ao kernel que
Linus desenvolveu, deu o nome de Linux. Como o kernel é capaz de fazer gerenciamentos primários básicos e essenciais
para o funcionamento da máquina, foi necessário desenvolver módulos específicos para atender várias necessidades,
como por exemplo um módulo capaz de utilizar uma placa
de rede ou de vídeo lançada no mercado ou até uma interface gráfica como a que usamos no Windows.
Uma forma de atender a necessidade de comunicação
entre ker- nel e aplicativo é a chamada do sistema (System
Call), que é uma interface entre um aplicativo de espaço de
usuário e um serviço que o kernel fornece.
Como o serviço é fornecido no kernel, uma chamada direta não pode ser executada; em vez disso, você deve utilizar
um processo de cruzamento do limite de espaço do usuário/
kernel.
No Linux também existem diferentes run levels de operação. O run level de uma inicialização padrão é o de número 2.
Como o Linux também é conhecido por ser um sistema
operacional que ainda usa muitos comandos digitados, não
poderíamos deixar de falar sobre o Shell, que é justamente
o programa que permite ao usuário digitar comandos que
sejam inteligíveis pelo sistema operacional e executem funções.
No MS DOS, por exemplo, o Shell era o command.com,
através do qual podíamos usar comandos como o dir, cd
e outros. No Linux, o Shell mais usado é o Bash, que, para
usuários comuns, aparece com o símbolo $, e para o root,
aparece como símbolo #.
Temos também os termos usuário e superusuário. Enquanto ao usuário é dada a permissão de utilização de
comandos simples, ao superusuário é permitido configurar
quais comandos os usuários po- dem usar, se eles podem
apenas ver ou também alterar e gravar dire- tórios, ou seja,
ele atua como o administrador do sistema. O diretório padrão que contém os programas utilizados pelo superusuário
para o gerenciamento e a manutenção do sistema é o /sbin.
/bin - Comandos utilizados durante o boot e por usuários comuns.

/sbin - Como os comandos do /bin, só que não são
utilizados pelos usuários comuns.
Por esse motivo, o diretório sbin é chamado de superusuário, pois existem comandos que só podem ser utilizados
nesse diretório. É como se quem estivesse no diretório sbin
fosse o administrador do sistema, com permissões especiais
de inclusões, exclusões e alterações.
Comandos básicos
Iniciaremos agora o estudo sobre vários comandos que
podemos usar no Shell do Linux:
-addgroup - adiciona grupos
-adduser - adiciona usuários
-apropos - realiza pesquisa por palavra ou string
-cat - mostra o conteúdo de um arquivo binário ou texto
-cd - entra num diretório (exemplo: cd docs) ou retorna
para home
cd <pasta> – vai para a pasta especificada. exemplo: cd /usr/bin/
-chfn - altera informação relativa a um utilizador
-chmod - altera as permissões de arquivos ou diretórios.
É um comando para manipulação de arquivos e diretórios
que muda as permissões para acesso àqueles. por exemplo,
um diretório que poderia ser de escrita e leitura, pode passar a ser apenas leitura, impedindo que seu conteúdo seja
alterado.
-chown - altera a propriedade de arquivos e pastas
(dono)
-clear – limpa a tela do terminal
-cmd>>txt - adiciona o resultado do comando (cmd) ao
fim do arquivo (txt)
-cp - copia diretórios ‘cp -r’ copia recursivamente
-df - reporta o uso do espaço em disco do sistema de
arquivos
-dig - testa a configuração do servidor DNs
-dmesg - exibe as mensagens da inicialização (log)
-du - exibe estado de ocupação dos discos/partições
-du -msh - mostra o tamanho do diretório em megabytes
-env - mostra variáveis do sistema
-exit – sair do terminal ou de uma sessão de root.
-/etc – É o diretório onde ficam os arquivos de configuração do sistema
-/etc/skel – É o diretório onde fica o padrão de arquivos
para o diretório Home de novos usuários.
-fdisk -l – mostra a lista de partições.
-find - comando de busca ex: find ~/ -cmin -3
-find – busca arquivos no disco rígido.
-halt -p – desligar o computador.
-head - mostra as primeiras 10 linhas de um arquivo
-history – mostra o histórico de comandos dados no
terminal.
-ifconfig - mostra as interfaces de redes ativas e as informações relacionadas a cada uma delas
-iptraf - analisador de tráfego da rede com interface
gráfica baseada em diálogos
-kill - manda um sinal para um processo. Os sinais sIGTErm e sIGKILL encerram o processo.
-kill -9 xxx – mata o processo de número xxx.
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-killall - manda um sinal para todos os processos.
-less - mostra o conteúdo de um arquivo de texto com
controle
-ls - listar o conteúdo do diretório
-ls -alh - mostra o conteúdo detalhado do diretório
-ls –ltr - mostra os arquivos no formado longo (l) em ordem inversa (r) de data (t)
-man - mostra informações sobre um comando
-mkdir - cria um diretório. É um comando utilizado na raiz
do Linux para a criação de novos diretórios.
Na imagem a seguir, no prompt ftp, foi criado o diretório
chamado “myfolder”.

Figura 22: Prompt “ftp”
-mount – montar partições em algum lugar do sistema.
-mtr - mostra rota até determinado IP
-mv - move ou renomeia arquivos e diretórios
-nano – editor de textos básico.
-nfs - sistema de arquivos nativo do sistema operacional
Linux, para o compartilhamento de recursos pela rede
-netstat - exibe as portas e protocolos abertos no sistema.
-nmap - lista as portas de sistemas remotos/locais atrás
de portas abertas.
-nslookup - consultas a serviços DNs
-ntsysv - exibe e configura os processos de inicialização
-passwd - modifica senha (password) de usuários
-ps - mostra os processos correntes
-ps –aux - mostra todos os processos correntes no sistema
-ps -e – lista os processos abertos no sistema.
-pwd - exibe o local do diretório atual. o prompt padrão
do Linux exibe apenas o último nome do caminho do diretório
atual. para exibir o caminho completo do diretório atual digite
o comando pwd. Linux@fedora11 – é a versão do Linux que
está sendo usada. help pwd – é o comando que nos mostrará
o conteúdo da ajuda sobre o pwd. A informação do help nos
mostra-nos que pwd imprime o nome do diretório atual.
-reboot – reiniciar o computador.
-recode - recodifica um arquivo ex: recode iso-8859-15..
utf8 file_to_change.txt
-rm - remoção de arquivos (também remove diretórios)
-rm -rf - exclui um diretório e todo o seu conteúdo
-rmdir - exclui um diretório (se estiver vazio)
-route - mostra as informações referentes às rotas
-shutdown -r now – reiniciar o computador
-split - divide um arquivo
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-smbpasswd - No sistema operacional Linux, na versão samba, smbpasswd permite ao usuário alterar sua senha
criptografada smb que é armazenada no arquivo smbpasswd
(normalmente no diretório privado sob a hierarquia de diretórios do samba). os usuários comuns só podem executar o
comando sem opções. Ele os levará para que sua senha velha
smb seja digitada e, em seguida, pedir-lhes sua nova senha
duas vezes, para garantir que a senha foi digitada corretamente. Nenhuma senha será mostrada na tela enquanto está
sendo digitada.
-su - troca para o superusuário root (é exigida a senha)
-su user - troca para o usuário especificado em ‘user’ (é
exigida a senha)
-tac - semelhante ao cat, mas inverte a ordem
-tail - o comando tail mostra as últimas linhas de um arquivo texto, tendo como padrão as 10 últimas linhas. Sua sintaxe é: tail nome_do_arquivo. Ele pode ser acrescentado de alguns parâmetros como o -n que mostra o [numero] de linhas
do final do arquivo; o – c [numero] que mostra o [numero] de
bytes do final do arquivo e o – f que exibe continuamente os
dados do final do arquivo à medida que são acrescentados.
-tcpdump sniffer - sniffer é uma ferramenta que “ouve”
os pacotes
-top – mostra os processos do sistema e dados do processador.
-touch touch foo.txt - cria um arquivo foo.txt vazio; também altera data e hora de modificação para agora
-traceroute - traça uma rota do host local até o destino
mostrando os roteadores intermediários
-umount – desmontar partições.
-uname -a – informações sobre o sistema operacional
-userdel - remove usuários
-vi - editor de ficheiros de texto
-vim - versão melhorada do editor supracitado
-which - mostra qual arquivo binário está sendo chamado pelo shell quando chamado via linha de comando
-who - informa quem está logado no sistema
Não são só comandos digitados via teclado que podemos executar no Linux. Várias versões foram desenvolvidas
e o kernel evoluiu muito. Sobre ele rodam as mais diversas
interfaces gráficas, baseadas principalmente no servidor de
janelas XFree. Entre as mais de vinte interfaces gráficas criadas
para o Linux, vamos citar o KDE.

Figura 23: Menu K, na versão Suse – imagem obtida de
http://pt.wikibooks. org/wiki/Linux_para_iniciantes/A_interface_gr%C3%A1fica_KDE
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Coordenador Pedagógico
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS,
SOCIOCULTURAIS, PSICOLÓGICOS E
PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO.

No contexto da história da cultura ocidental, é fácil
observar que educação e filosofia sempre estiveram juntas e próximas. Pode-se constatar, com efeito, que desde
seu surgimento na Grécia clássica, a filosofia se constituiu
unida a uma intenção pedagógica, formativa do humano.
Para não citar senão o exemplo de Platão, em momento
algum o esforço dialético de esclarecimento que propõe
ao candidato a filósofo deixa de ser simultaneamente um
esforço pedagógico de aprendizagem. Praticamente todos
os textos fundamentais da filosofia clássica implicam, na
explicitação de seus conteúdos, uma preocupação com a
educação.
Além desse dado intrínseco do conteúdo de seu pensamento, a própria prática dos filósofos, de acordo com os
registros históricos disponíveis, eslava intimamente vinculada a uma tarefa educativa, fossem eles sofistas ou não, a
uma convivência escolar já com características de institucionalização.
A verdade é que, em que pese o ainda restrito alcance
social da educação. a filosofia surge intrinsecamente ligada
a ela, autorizando-nos a considerar, sem nenhuma figuração, que o filósofo clássico sempre foi um grande educador.
Desde então, no desenvolvimento histórico-cultural
da filosofia ocidental, essa relação foi se estreitando cada
vez mais. A filosofia escolástica na Idade Média foi lileralmene o suporte fundamental de um método pedagógico
responsável pela formação cultural e religiosa das gerações
europeias que estavam constituindo a nova civilização que
nascia sobre os escombros do Império Romano. E que falar então do Renascimento. com seu projeto humanista de
cultura, e da Modernidade, com seu projeto iluminista de
civilização?
Não foi senão nesta última metade do século vinte que
essa relação tendeu a se esmaecer! Parece ser a primeira
vez que uma forte tendência da filosofia considera-se desvinculada de qualquer preocupação de natureza pedagógica, vendo-se tão-somente como um exercício puramente
lógico Essa tendência desprendeu-se de suas próprias raízes, que se encontravam no positivismo, transformando-se
numa concepção abrangente. Denominada neopositivismo, que passa a considerar a filosofia como tarefa subsidiária da ciência, só podendo legitimar-se em situação de
dependência frente ao conhecimento cientifico, o único
conhecimento capaz de verdade e o único plausível fundamento da ação. Desde então qualquer critério do agir
humano só pode ser técnico, nunca mais ético ou político.
Fica assim rompida a unidade do saber.
Mas, na verdade, esse enviesamento da tradição filosófica na contempo-raneidade é ainda parcial, restando válido para as outras tendências igualmente significativas da

filosofia atual que os esforços de reflexão filosófica estão
profunda e intimamente envolvidos com a tarefa educa-cional. E este envolvimento decorre de uma tríplice vinculação que delineia três frentes em que se faz presente a
contribuição da filosofia para a educação.
A Educação como Projeto, a Reflexão e a Práxis
A cultura contemporânea, fruto dessa longa trajetória
do espirito humano em busca de algum esclarecimento sobre o sentido do mundo, é particularmente sensível a sua
significativa conquista que é a forma cientifica do conhecimento. Coroamento do projeto iluminista da modernidade,
a ciência dominou todos os setores da existência humana
nos dias atuais. impondo-se não só pela sua fecundidade
explicativa enquanto teoria, como também pela sua operacionalidade técnica, possibilitando aos homens o domínio
e a manipulação do próprio mundo. Assim, também no
âmbito da educação, seu impacto foi profundo.
Como qualquer outro setor da fenomenalidade humana, também a educação pode ser reequacionada pelas ciências, particularmente pelas ciências humanas que,
graças a seus recursos metodológicos, possibilitam uma
nova aproximação do fenômeno educacional. O desenvolvimento das ciências da educação, no rastro das ciências
humanas, demonstra o quanto foi profunda a contribuição
das mesmas para a elucidação desse fenômeno, bem como
para o planejamento da prática pedagógica. É por isso
mesmo que muitos se perguntam se além daquilo que nos
informam a Biologia, a Psicologia, a Economia, a Sociologia e a História, é cabível esperar contribuições de alguma
outra fonte, de algum outro saber que se situe fora desse
patamar científico, de um saber de natureza filosófica. Não
estariam essas ciências, ao explicitar as leis que regem o fenômeno educacional, viabilizando técnicas bastantes para
a condução mais eficaz da prática educacional? Já vimos a
resposta que fica implícita nas tendências epistemológicas
inspiradas numa perspectiva neopositivista!...
No entanto, é preciso dar-se conta de que, por mais
imprescindível e valiosa que seja a contribuição da ciência
para o entendimento e para a condução da educação, ela
não dispensa a contribuição da filosofia. Alguns aspectos
da problemática educacional exigem uma abordagem especificamente filosófica que condiciona inclusive o adequado aproveitamento da própria contribuição científica.
Esses aspectos se relacionam com a própria condição da
existência dos sujeitos concernidos pela educação. com o
caráter práxico do processo educacional e com a própria
produção do conhecimento em sua relação com a educação. Daí as três frentes em que podemos identificar a presença marcante da contribuição da filosofia.
1. O Sujeito da Educação
Assim, de um ponto de vista mais fundante, pode-se
dizer que cabe à filosofia da educação a construção de uma
imagem do homem, enquanto sujeito fundamental da educação. Trata-se do esforço com vista ao delineamento do
sentido mais concreto da existência humana. Como tal, a filosofia da educação constitui-se como antropologia filosófica, como tentativa de integração dos conteúdos das ciências
humanas, na busca de uma visão integrada do homem.
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Nessa tarefa ela é, pois, reflexão eminentemente antropológica e. como tal, põe-se como alicerce fundante de todas as demais tarefas que lhe cabem. Mas não basta enunciar as coisas desta maneira, reiteirando a fórmula universal
de que não se pode tratar da educação a não ser a partir de
uma imagem do homem e da sociedade. A dificuldade está
justamente no modo de elaboração dessa imagem. A tradição filosófica ocidental, tanto através de sua perspectiva
essencialista como através de sua perspectiva naturalista,
não conseguiu dar conta das especificidades das condições
do existir humano e acabou por construir. de um lado, uma
antropologia metafísica fundamentalmente idealista. com
uma imagem universal e abstrata da natureza humana, incapaz de dar conta da imergência do homem no mundo
natural e social: de outro lado, uma antropologia de fundo
cientificista que insere o homem no fluxo vital da natureza orgânica, fazendo dele um simples prolongamento da
mesma, e que se revela incapaz de dar conta da especificidade humana nesse universo de determinismos.
Nos dois casos, como retomaremos mais adiante, a filosofia da educação perde qualquer solidez de seus pontos de apoio Com efeito, tanto na perspectiva essencialista
quanto na perspectiva naturalista, não fica adequadamente
sustentada a condição básica da existencialidade humana.
que é a sua profunda e radical historicidade, a ser entendida como a intersecção da espacialidade com a temporalidade do existir real dos seres humanos, ou seja, a intersecção do social com o histórico. O que se quer dizer com
isso é que o ser dos homens só pode ser apreendido em
suas mediações históricas e sociais concretas de existência.
Só com base nessas condições reais de existência é que se
pode legitimar o esforço sistemático da filosofia em construir uma imagem consistente do humano.
Podemos usar a própria imagem do tempo e do espaço em nossa percep ção. para um melhor esclarecimento da questão. Assim como, formal mente. o espaço e o
tempo são as coordenadas da realidade do mundo natural,
tal qual é dado em nossa percepção, pode-se dizer, por
analogia. que o social e o histórico são as coordenadas da
existência humana. Por sua vez. o educacional, como aliás
o politico, constitui uma tentativa de intencionalização
do existir social no tempo histórico. A educação é. com
efeito, instauração de um projeto, ou seja, prática concreta
com vista a uma finalidade que dá sentido ã existência cultural da sociedade histórica. ‘,
Os homens envolvidos na esfera do educacional —
sujeitos que se educam e que buscam educar — não podem ser reduzidos a modelos abstratamente concebidos
de uma natureza humana”, modelo universal idealizado.
como também não se reduzem a uma “máquina natural”,
prolongamento orgânico da natureza biológica. Seres de
carências múltiplas, como que se desdobram num projeto, pré-definem-se como exigência de um devir em vista
de um “ser-mais”, de uma intencionalidade a ser realizada:
não pela efetivação mecânica de determinismos objetivos
nem pela atuação energética de finalidades impositivas. O
projeto humano se dá nas coordenadas históricas, sendo
obra dos sujeitos aluando socialmente, num processo em
que sua encarnação se defronta, a cada instante, com uma
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exigência de superação. É só nesse processo que se pode
conceber uma ressignificação da “essência humana”, pois é
nele também, na frustração desse processo, que o homem
perde sua essencialidade. A educação pode. pois. ser definida como esforço para se conferir ao social, no desdobramento do histórico, um sentido intencionalizado, como
esforço para a instauração de um projeto de efetiva humanização, feita através da consolidação das mediações da
existência real dos homens.
Assim, só uma antropologia filosófica pode lastrear a
filosofia da educação. Mas uma antropologia filosófica capaz de apreender o homem existindo sob mediações histórico-sociais, sendo visto então como ser eminentemente
histórico e social. Tal antropologia tem de se desenvolver,
então, como uma reflexão sobre a história e sobre a sociedade, sobre o sentido da existência humana nessas coordenadas. Mas. caberia perguntar, a construção dessa imagem do homem não seria exatamente a tarefa das ciências
humanas? Isto coloca a questão das relações da filosofia
com as ciências humanas, cabendo esclarecer então que,
embora indispensáveis, os resultados obtidos pelas diversas ciências humanas não são suficientes para assegurar
uma visão da totalidade dialeticamente articulada da imagem do homem que se impõe construir. As ciências humanas investigam e buscam explicar mediante a aplicação de
seu categorial teórico, os diversos aspectos da fenomenalidade humana e, graças a isso, tornam-se aptas a concretizar as coordenadas histórico-sociais da existência real dos
homens. Mas em decorrência de sua própria metodologia,
a visão teórica que elaboram é necessariamente aspectual.
Justamente em função de sua menor rigidez metodológica,
é que a filosofia pode elaborar hipóteses mais abrangentes,
capazes de alcançarem uma visão integrada do ser humano, envolvendo nessa compreensão o conjunto desses aspectos, constituindo uma totalidade que não se resume na
mera soma das partes, parles estas que se articulam então
dialeticamente entre si e com o todo, sem perderem sua
especificidade, formando ao mesmo tempo, uma unidade. A perspectiva filosófica integra ao totalizar, ao unir e
ao relacionar. Não se trata, no entanto, de elaborar como
que uma teoria geral das ciências humanas, pois. não se
atendo aos requisitos da metodologia científica, a filosofia
pode colocar hipóteses em íde maior alcance epistemológico. Assim, o que se pode concluir deste ponto de vista é
que a filosofia da educação, em sua tarefa antropológica,
trabalha em intima colaboração com as ciências humanas
no campo da teoria educacional, incorporando subsídios
produzidos mediante investigação histórico-antropológica
por elas desenvolvida.
2. O Agir, os Fins e os Valores
De um segundo ponto de vista e considerando que a
educação é fundamentalmente uma prática social, a filosofia vai ainda contribuir significativamente para sua efetivação mediante uma reflexão voltada para os fins que a
norteiam. A reflexão filosófica se faz então reflexão axiológica, perquirindo a dimensão valorativa da consciência
e a expressão do agir humano enquanto relacionado com
valores.

