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o organizarmos e publicarmos o 
novo conjunto de Planos e Cadernos 
do Com.Domínio Digital, no ano 
em que completamos 10 anos 
de Programa, um agradecimento 
MUITO ESPECIAL à nossa primeira 
coordenadora de CRT, Geraci mello, 
idealizadora e organizadora dos 
primeiros Cadernos produzidos e 
sistematizados.

Geraci trouxe com ela, mais que 
conhecimentos, todo um estilo de ser:

Gera é multi: formada em Direito, 
por destino e vocação teve sua vida 
profissional associada à gerência de 
uma variedade de coisas: foi diretora 
de uma fábrica, de um bar e de uma 
Escola cuja proposta pedagógica 
até hoje é referência em Fortaleza; 
e ainda dirigiu a Escola Superior de 
Administração Fazendária (ESAF) 
na Receita Federal. No tempo livre, 
começou a se dedicar a ações 
voluntárias no Terceiro Setor – e 
aí, para nossa felicidade, nossos 
destinos se encontraram.

Como além de tudo isso, ela ainda 
é “fera” em informática e desenho 
gráfico, naturalmente liderou esse 
processo de organizar e sistematizar 
nossos conteúdos e imagens, e, 
com uma incrível capacidade de 
“desenhar” em uma tela mental 

a
as ideias que o grupo trazia, foi transformando sonhos e 
“palpites” em planos, pesquisas, oficinas de feedbacks, panôs, 
peças, fóruns – e tudo com um senso estético surpreendente, 
capaz de transformar cada peça, cada texto em cores e formas 
de uma harmonia e uma beleza que tinham a marca de sua 
sensibilidade e carisma.

Todas as nossas ideias encontraram sua escuta atenta e seu 
entusiasmo – e cada ideia se transformava em uma linda 
novidade – cheia de cores, formas e informações! Boa em 
nomes e siglas, nos ajudou na definição dos nomes: DPS para 
Desenvolvimento Pessoal e Social e CRT para o Contexto das 
Relações do Trabalho; e é de sua autoria o primeiro conjunto de 
oficinas de CRT produzidos.

Geraci nos ensinou a não apenas transpor de forma ordenada 
nossos aprendizados para o papel, mas colocá-los com graça, 
harmonia, poesia, integrando a energia de sua criação ao 
próprio produto em si. Por outro lado, imprimiu um ritmo ao 
grupo, focado na organização das tarefas, na classificação 
das prioridades, na busca pela excelência em todos os 
procedimentos – o que nos levou, claro, a incluir os 5S no 
itinerário formativo dos jovens...!

Ela foi responsável, assim, por muito da estrutura de nossos 
primeiros Cadernos do Participante – trazendo um olhar 
cuidadoso sobre todas as informações que seriam necessárias 
e pertinentes; bem como acerca de todas as atividades que 
necessitavam ser detalhadas. 

Continuamos até hoje aprendendo muito com ela que, apesar 
de não estar mais na coordenação, continua como uma 
espécie de Conselheira-mor de toda a equipe. A ela, nosso 
mais profundo e carinhoso agradecimento por tantas lições, 
exemplos e pela condução do primeiro processo de produção, 
que nos permite, hoje, fazer e apresentar esta atualização.
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enTendendo 
MeLHor o 
coM.doMÍnIo dIGITaL
ao longo de nossa formação, você será 
convidado a expressar como percebe, como 
sente e como analisa alguns textos, fi lmes 
ou situações vivenciadas... chamamos a essa 
atividade de “texto-sentido”, pois ela expressa o 
sentido que cada um dá à experiência vivida.

compartilhamos com você este “texto-sentido” 
escrito por uma jovem, mara silveira, de uma 
turma anterior à essa, sobre como foi sua 
experiência no cDD.

“Tempo é mesmo uma medida de transformação. 
Hoje já faz três anos desde minha certifi cação, 
acredito que assim como eu, centenas de jovens que 
também fi zeram parte do CDD, também podem 
hoje desfrutar das conquistas decorrentes de suas 
participações no decorrer do projeto.  

Meu corpo e meus cabelos mudaram, minhas 
certezas e meus sonhos se transformaram, meu 
projeto de vida construído a lápis já se remodelou 
inúmeras vezes devido as inúmeras possibilidades da 
vida, minha rotina então, entre faculdade, projetos 
e muitos estudos, quando tenho um tempinho, 
gosto de observar que mesmo tendo 
tanta coisa mudado, algumas coisas 
permanecem as mesmas:

Ainda vejo os educadores e 
coordenadores do CDD como 
grandes heróis, ainda tenho 
os Cadernos do Participante 
guardados como tesouro entre 
meus livros, ainda me emociono 

ao lembrar e principalmente falar sobre minha 
eterna experiência no projeto, mas acima de tudo, 
ainda hoje faço parte do Com.Domínio Digital, 
seja aplicando os ensinamentos dos educadores 
dia após dia, seja estimulando novos jovens a 
participarem, seja até mesmo trazendo o CDD para 
minha faculdade e bolando novas ideias para poder 
contribuir do lado de cá com este mundo, ou  quem 
sabe até me preparando para estar aí do outro lado, 
sendo educadora.   

Desde minha certifi cação, não parei um momento 
sequer de pensar, de lembrar e sentir todo o Universo 
vivenciado em sala de aula com meus educadores e 
colegas, e isso é talvez o que eu mais admiro no projeto, 
essa capacidade de se perpetuar ao longo das vidas de 
quem participa dele, é como se você nunca conseguisse 
deixar de ser, uma vez CDD, sempre CDD. 

Gente com brilho no olho, foco na visão de futuro e 
sonhos na bagagem, é disso que o mundo precisa, é 
isso que o CDD faz de melhor.  

Hoje, devo muitas das minhas conquistas e muito 
do que eu sou a vocês, que os anos passem e que 

nunca percam a essência transformadora 
que vocês possuem. 

Eternamente, eu amo o Com.
Domínio Digital!”
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caro JoVeM,
A partir deste momento, você iniciará uma grande e desafi adora 

experiência em sua vida: ela se chama Com.Domínio Digital!

Pelo título, talvez você acredite que esse programa vai lhe dar somente 

o domínio de ferramentas digitais... mas, na verdade, o Com.Domínio 

Digital, que carinhosamente  chamamos de CDD, vai lhe provocar 

a concluir sua formação, com domínio de seus sonhos, desejos, 

interesses; com domínio dos caminhos que precisa trilhar para efetivar 

seu projeto de vida; com domínio dos códigos que regem e orientam o 

Mundo do Trabalho do século XXI. 

E neste caminho, dominar as novas tecnologias e integrá-las a todos 

os campos e processos de sua vida cotidiana, signifi ca ampliar suas 

possibilidades de produção, de comunicação, de integração, de conexão.

Nestes meses de caminhada, trilharemos juntos uma jornada de 

pesquisas, refl exões, jogos, treinamentos, brincadeiras, integração com 

o grupo... serão novos aprendizados, escolhas, conquistas! E essa jornada 

tem por objetivo fi nal, que você sinta-se apto e capaz de enfrentar a 

entrada no Moderno Mundo do Trabalho.

Contamos com você como um importante parceiro a construir com todo 

o grupo o nosso Com.Domínio Digital! Desejamos que esta experiência seja 

uma referência para sua Vida e para os projetos que você poderá, neste 

ano, organizar, elaborar, realizar.

Sinta-se e seja bem-vindo!
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antes de entrarmos nos textos, que darão suporte às oficinas em cada tema, gostaríamos de 
compartilhar com você algumas informações, que consideramos importantes, para que você 
melhor compreenda esse tempo em que estará no programa:

Os 6 temas abordados nas 3 áreas do Com.Domínio Digital estão assim distribuídos:

As aulas acontecem de forma complementar, isto é, existe uma conexão entre o que é visto em 
DPS, TIC e CRT – pois no nosso dia-a-dia e no mundo do trabalho, o conhecimento não é trabalhado 
de forma fragmentada: ao realizar uma ação, posso necessitar de habilidades de comunicação, de 
trabalho em grupo, conhecimento de regras da empresa onde trabalho e domínio de TICs. Tudo ao 
mesmo tempo, não é mesmo?

aTenÇÃo!

tecnoloGIa
Da InFormaÇÃo e 

comunIcaÇÃo

114h

(tIc) 

DesenVolVImento
pessoal  
e socIal

200h

(Dps) 

conteXto Das 
relaÇÕes Do 

trabalho

86h

(crt) 

VIVÊncIa prÁtIca
100h



CADERNO DO PARTICIPANTE 
IDentIDaDe

FormaÇÃo De JoVens protaGonIstas 
para o munDo Do trabalho 9

Por estes gráfi cos, fi ca claro também o tempo que será necessário, de dedicação sua, neste ano, ao 
Com.Domínio Digital: serão 400h em sala de aula – (3 x por semana, durante oito meses) e 100h de 
Vivência de tudo o que foi trabalhado, em uma organização sem fi ns lucrativos, de forma a consolidar 
todos os Aprendizados! 

e o mais importante: você recebe, ao concluir, um Certifi cado, emitido pela UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO CEARÁ, pelos parceiros fi nanciadores, parceiros locais e IA!

Lindo não?
E fará uma diferença em seu currículo, pode estar certo!

A seguir, você terá uma ideia detalhada dos assuntos que iremos abordar, com a sua participação: 
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ITInerÁrIo InTerdIScIPLInar 
semana especIal I: acolhIDa ao proGrama
Apresentação e discussão do Programa; Contrato de Convivência e Rito de Iniciação.
SMA Diagnóstico

tema transVersal IDentIDaDe

Dps crt tIc

> Identidade pessoal, 
comunitária e profissional:

l Resgate da história 
de si mesmo, 
l Autopercepção, 
percepção do outro, 
autoestima, 
l Autocuidado e 
autoconfiança. 

> Abordagem de identidade 
como uma construção 
permanente ao longo 
da vida.

> Identidade e Documento 
no Mundo do Trabalho;

> Identidade Documental 
do Cidadão;

> Exercício de Feedback:
Preparação para a pesquisa 
de postos de Trabalho;

> Pessoa Física & Pessoa 
Jurídica: 

> Características e 
diferenças essenciais;

> Tipos de Pessoas Jurídicas; 
Registros e órgãos de 
controle e Principais 
Tipos de Sociedades;

> Tipos de trabalho 
e Setores da Economia.

> Aplicabilidade matemática 
e raciocínio lógico I

> Introdução ao curso;

> História da computação;

> Funcionamento básico 
do computador;

> Introdução a 
processamento de dados.

> Sistemas Operacionais

> Internet

> E-mail

proDuto: “Eu na Comunidade” (Pesquisa realizada na comunidade abordando diferentes aspectos 
de sua constituição, ex: origem; características econômicas, sociais e culturais; mapeamento dos 
postos de trabalho; identificação de pessoas de referência etc.)
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ITInerÁrIo InTerdIScIPLInar 
semana especIal II: proJeto De VIDa I
Dps: Reflexão sobre si mesmo e seus sonhos, Visão de futuro, estabelecimento de metas e 
estratégias a curto, médio e longo prazo resultando na elaboração do Encarte.

crt: Projetando sua carreira profissional e administrando o tempo e as finanças.

tema transVersal InteGraÇÃo

Dps crt tIc

> Grupo de relações 
interpessoais;

> Convivência em grupos 
familiares e de trabalho;

> Negociação de conflitos;

> Integração grupal;

> Alianças e parcerias;

> Uso Indevido de drogas;

> Projeto de comunidade, 
articulação entre o projeto 
de vida  e da comunidade.

> Noção de empresa  
enquanto equipe;

> O que é um organograma;

> Interdependência entre 
os vários setores de uma 
empresa;

> Natureza dos 
departamentos: vendas, 
almoxarifado, recursos 
humanos, secretaria, 
tesouraria, produção,  
serviços auxiliares;

> O valor da experiência e a 
importância de compartilhá-la;

> Cultura corporativa;

> Aplicabilidade matemática 
e raciocínio lógico II.

> Reflexão e digitação sobre 
projeto de vida;

> PROCESSADOR DE TEXTOS:
   substituir palavras, recortar, 
copiar e colar, formatação 
de parágrafo,  alinhamento e 
salvar como (com senha);

> Formatação: Fonte, 
espaçamento, efeitos, recuo, 
entre linhas; Desfazer/refazer; 
Colunas; Letra Capitulada; 
Bordas e Sombreamentos; 
marcadores e numeração; 
maiúsculas e minúsculas; 
Formatar figuras / Objeto; 
Layout de Páginas; Normas 
ABNT.

proDuto: 
sugestão 01: Panô (Colcha de retalhos formada por mosaicos, representando algo significativo 
para cada jovem participante). 

sugestão 02: Vivência do processo de planejamento e integração de um grupo, a partir da 
organização de uma apresentação cultural local. Ex: quadrilhas juninas no Norte e Nordeste; Saraus 
literários no Sudeste e Sul.

Atenção para o processo InteGratIVo na elaboração deste produto: como se organiza, quem 
lidera, como se distribuem as funções, como definem as ações, como superam conflitos, etc.
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ITInerÁrIo InTerdIScIPLInar 
semana especIal III – semana De ImersÃo no munDo Do trabalho
Um mergulho vivencial nos processos seletivos que são realizados na maioria das empresas, 
para contratação de novos colaboradores.

tema transVersal trabalho

Dps crt tIc

> História do trabalho, 
relações sociais e trabalho, 
realização pessoa e 
profissional;

> Postura empreendedora;

> Habilidades específicas 
nos processos de prontidão 
para o acesso ao Mundo do 
Trabalho;

> A saúde e o trabalho;

> Perspectivas para o Futuro 
Mundo do Trabalho.

> A História do Trabalho;

> O Perfil do Trabalhador 
Moderno;

> Conceitos de Eficiência e 
Eficácia;

> Os 5s da Organização no 
Trabalho e na Vida;

> Relações Trabalhistas: 
Direitos e Deveres 
do empregado e do 
empregador;

> O Cuidado com a 
Empregabilidade;

> Saúde e Segurança no 
Trabalho, Segurança, 
Assistência e Previdência 
Social: como habilitar-se aos 
seus benefícios;

> CIPA.

> Planilhas Eletrônicas:
Conhecendo as ferramentas;
Editando dados em 
planilhas; Adicionar, excluir e 
renomear planilhas;

> Formatando planilhas;

> Fórmulas;

> Funções;

> Formatação Condicional;

> Validação.

proDuto: JOVENS EM AÇÃO – criação de empresas fictícias, para efeito de simulação de práticas 
administrativas, com o objetivo de levar os jovens a buscar conhecimento, tomar decisões e realizar 
tarefas com método e eficiência.
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ITInerÁrIo InTerdIScIPLInar 
semana especIal IV: proJeto De VIDa II
Consolidação do processo de reflexão sobre si mesmo e seus sonhos; continuação do Projeto 
de carreira profissional e dos passos necessários para concretizá-lo.

ÉtIca e cIDaDanIa

Dps crt tIc

> Compromisso com o bem 
comum e com a cidadania: 
análise de realidade; 

> Consciência de 
direitos e deveres, 
corresponsabilidade, diálogo 
intersetorial, visão política;

> Reflexão sobre o sentido 
da Ética e da Cidadania;

> Protagonismo juvenil e 
participação;

> O público e o estatal;

> Meio Ambiente e 
Sustentabilidade;

> A saúde do planeta: 
educação ambiental, 
poluição e cidadania.

> Ética no Mundo do 
trabalho

> Relações de trabalho:

> Natureza, hierarquia, 
compromisso, civilidade e 
companheirismo;

> Sigilo profissional, 
compromisso funcional e 
direito autoral;

> Legalidade e Função Social 
dos Tributos: conceitos, 
natureza, espécies, 
destinação competências;

> Obrigações fiscais das 
Pessoas jurídicas: livros, 
declarações, registros e 
controles;

> Noções de Contabilidade.

> Planilhas Eletrônicas II 
(Continuação)

> Gráficos;

> Banco de dados em 
planilhas;

> Gerenciador de E-mail 
(Outlook);

> Noções de Hardware e 
Manutenção Preventiva;

> Hardware X Software.

proDuto: Desenvolvimento de uma Ação Solidária em uma organização social sem fins lucrativos 
ou ação cidadã com vistas à participação juvenil.

conclusÃo Do ItInerÁrIo FormatIVo com o rIto De DespeDIDa

certIFIcaÇÃo
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Você deve ter observado o aparecimento de umas “semanas especiais” 
e de “ritos de passagem” no Itinerário de nossa Formação. o que eles 
representam?

O Com.Domínio Digital, além das aulas regulares, realiza “semanas” específicas, 
que têm o objetivo de fortalecer e ressaltar alguns assuntos que se destacam 
na formação. Neste período, os 03 educadores – DPS, TIC e CRT - trabalham de 
forma conjunta e integrada, desenvolvendo atividades que abrangem as 04 
horas do turno. Essas semanas são intensivas, com muitas atividades vivenciais 
e, por vezes, preparam os jovens para um Rito de Passagem. 

Entendemos “Ritos de Passagem”, como momentos diferenciados em que 
celebramos “marcos” de nossa caminhada. Vamos celebrar, com muita 
intensidade, o início e o final da formação; a construção de um Projeto de Vida, 
a preparação para a entrada no Mundo do Trabalho; o compartilhamento de 
nossas ações cidadãs; e nossa cerimônia de Certificação.

Assim, no início da Formação, é realizada uma semana De acolhIDa. Essa 
primeira semana permite aos jovens conhecer toda a proposta do Projeto – e 
o tamanho do desafio para aqueles que optarem por continuar. Ela marca a 
preparação para o Rito de Iniciação ao curso.

Após o tema Identidade, os jovens mergulham na primeira semana Do 
proJeto De VIDa: “como eu estava até entrar no Com.Domínio Digital e 
quais os meus planos, daqui em diante, para minha vida e minha carreira 
profissional?” Nessa semana, os jovens iniciam uma reflexão, de forma 
individual e coletiva, acerca dos passos que permitirão um maior e melhor 
conhecimento de suas habilidades, potencialidades e como elas podem 
contribuir para a realização de seus sonhos e projetos pessoais, familiares, 
sociais, cidadãos e profissionais. E começam a desenhar esse caminho.

Ao entrar no tema Trabalho, realizam-se uma grande imersão na complexidade 
e nos desafios que compõem o mundo produtivo: é a semana De ImersÃo 
no munDo Do trabalho. Ao longo de 07 aulas, os jovens se preparam, 
passo-a-passo, para vivenciar um processo de seleção semelhante aos que 
enfrentarão, em breve, na disputa por vagas no Mercado de Trabalho: uma 
apresentação objetiva e sucinta de seu perfil, a melhor forma de se preparar e 
comportar em uma entrevista, roupas adequadas e, claro, um bom currículo 

aLGUMaS 
SeManaS 
eSPecIaIS
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que valorize sua formação e suas características positivas. 
Nesta semana, profissionais de RH de diversas empresas costumam ser voluntários no suporte aos 
educadores e no feedback aos jovens, especialmente no último dia, quando é realizada a simulação do 
processo de seleção. Este dia marca um Rito de Passagem para o Mundo do Trabalho.

Por fim, logo após o tema Trabalho, quando alguns de vocês, inclusive, já vai estar apto a iniciar uma 
atividade laboral, realiza-se a segunda semana Do proJeto De VIDa, que visa a consolidar todo o 
processo de tomada de decisões, acerca de sua vida e de sua carreira, agora já mais próximo à entrada 
no mercado de trabalho.

Estes momentos constituem um impacto na formação, por essa característica intensiva e integrada das 
atividades desenvolvidas, bem como pelo foco dado ao assunto em questão. Por isso, essas semanas 
estão fortemente ligadas a Ritos de Passagem – pois cada uma destas semanas aporta novos níveis de 
compreensão e de consciência; representando um passo – ao mesmo tempo concreto e simbólico – no 
caminho de construção de uma inserção segura e bem planejada no Mundo do Trabalho. 
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ao examinar o Itinerário de formação, você deve ter visto um “produto”, ao final de cada tema. o que são 
estes produtos e para que servem?

Realmente, o desfecho de cada tema estudado é marcado pela apresentação / compartilhamento de um 
proDuto e esse Produto tem a ver com tudo o que foi visto naquele período.

Isso significa que, como essa é uma preparação para o Mundo do Trabalho, ela não pode ser só teórica. É 
necessária a vivência concreta, na ação, de algumas competências desenvolvidas e alguns conceitos discutidos 
e incorporados à sua vida e à sua próxima imersão no mundo laboral.

Para ajudá-lo a organizar-se e a planejar a realização destas ações, apresentamos no início de cada tema, o 
detalhamento de cada um: o que está sendo pedido, como deverá ser feito e quando deverá ser entregue cada 
um deles. É importante saber que esses produtos serão tanto melhores quanto maior for seu entusiasmo na 
realização de cada tarefa. 

Um bom exemplo: em Identidade, você e sua equipe desenvolverão uma pesquisa chamada “Eu na 
Comunidade”, relacionando aspectos de seu bairro ou cidade com sua identidade pessoal, comunitária, social, 
cultural. Como me percebo, no lugar onde moro? Isso tem a ver com o que foi visto em DPS... Além destes 
aspectos, você identificará as oportunidades e tipos de empregos da região pesquisada. Qual a identidade de 
mercado do meu bairro? – assuntos aprofundados em CRT... Por fim, você precisará organizar as informações, 
escrever o projeto de pesquisa, estruturar uma apresentação em slides e escrever um relatório. E você para isso, 
precisará de TIC!

Os resultados serão analisados e avaliados pelos educadores sob os pontos de vista das três áreas de 
conhecimento: Desenvolvimento Pessoal e Social, Contexto das Relações de Trabalho e Tecnologia da 
Informação e Comunicação. Seu envolvimento, interesse e disponibilidade serão muito importantes na 
assimilação dos conteúdos que estes produtos representam e significam!

Haverá orientação, acompanhamento constante e sugestões por parte dos educadores para a concretização do 
produto. As tarefas são distribuídas entre os componentes do grupo ou das equipes. As formas de apresentação 
do Produto Final devem ser:
> apresentação conjunta em formato livre (painéis, cartazes, apresentação em slides);

> Versão escrita da apresentação geral, em formato de relatório;

> relatório individual de cada membro da equipe, falando sobre sua participação na experiência.

Junto com os educadores,  veja as datas de apresentação de cada um... e faça o melhor que puder!

oS ProdUToS
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obserVaÇÃo:
Detalhes do trabalho, como definição da área das pesquisas, formação de equipes e distribuição de 
tarefas poderão ser determinados de acordo com a  realidade e especificidade de cada Núcleo. 
 
e como vamos saber se estamos desenvolvendo competências pessoais, grupais, em comunicação 
e integrando conceitos específicos, de crt e tIc, para estarmos mais aptos a entrar neste novo 
mundo do trabalho?
O CDD vai lhe apresentar um modo super interessante de  avaliar o desenvolvimento de competências: 
você receberá ao longo do Programa, indicações e dados sobre seu crescimento, nas 3 áreas – a partir de 
uma base inicial que informa o que você já conhece acerca dos assuntos que serão tratados. Desta forma, 
você poderá, em conjunto com seus educadores, monitorar em que áreas já houve crescimento, e onde 
ainda precisa melhorar.

O Programa utiliza um sistema informatizado, que chamamos de SMA (Sistema de Monitoramento e 
Avaliação) constituído de 50 características associadas a competências relacionadas a aprendizagens de 
fatos, conceitos, procedimentos e atitudes.

O SMA é preenchido de forma conjunta pelos 3 educadores do Núcleo, em 3 momentos distintos. São 
exemplos de atributos, a partir dos quais se observam elementos associados às referidas competências: 
disciplina, responsabilidade, autocuidado, autopercepção, protagonismo, resiliência, convivência grupal, 
comunicação, domínio de conteúdos específicos (TIC e CRT).
os períodos de preenchimento do sistema são os seguintes:

1- no início da formação, compreendendo o intervalo entre a seleção das turmas e a primeira semana 
de aulas. Por se tratar de uma avaliação diagnóstica, que apontará os conhecimentos prévios de cada 
um, ela é realizada ao longo da Semana de Acolhida, com observações e preenchimento de avaliações 
nas 03 áreas: DPS, TIC e CRT. Essa avaliação auxiliará tanto ao educador quanto a você, na construção 
dos novos saberes.

2- no meio do curso, após cerca de quatro meses da formação. Uma avaliação que tem o objetivo de 
identificar os conteúdos já aprendidos e as dificuldades vencidas. Essa avaliação também irá orientar 
novos desafios e investir, com você, na superação das dificuldades que ainda permanecem.

3- ao final da formação, quando se acredita que foi possível, por meio da metodologia empregada, 
estimular, potencializar, desenvolver, ampliar, enriquecer as competências trabalhadas. Ela representa 
uma leitura de resultados obtidos ao final de todo o processo educativo, indicando se os objetivos 
inicialmente pactuados entre educador – jovem – projeto foram atingidos e em que porcentual.
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aTenÇÃo!
É a partir dessa análise e de 75% de presença nas oficinas, que os educadores serão capazes de 
identificar se você está apto a ser certificado pela uece. na semana de acolhida você conhecerá 
em mais detalhes todas as características que são consideradas no sma. por isso, esteja atento ao 
seu desenvolvimento!
 
outra peça importante neste início de organização de nosso grupo é a definição de um Contrato de 
Convivência. mas por que isso?

O contrato é um instrumento que regula as nossas relações. Fazemos contratos formais e informais em 
nossas vidas, constantemente. Quando ingressamos em uma empresa fazemos um contrato formal 
e devemos cumpri-lo. Devemos pensar que todos os dias, reafirmamos aquilo que foi contratado e 
podemos, se desejarmos, rever ou até romper o contrato. O que não podemos é assumir determinadas 
responsabilidades e não cumpri-las. 

Assim, desde o primeiro dia de aula, a gente vai estabelecer o nosso contrato de convivência da Turma. 
Ele ficará afixado na sala, sempre relembrando ao grupo os compromissos assumidos e algumas questões 
básicas para garantir que as relações no grupo se constituam de forma verdadeira, responsável, com 
respeito e amizade.

E, se em algum momento, o grupo sentir necessidade de parar e rever os pontos que foram definidos 
conjuntamente, nosso contrato não é inflexível: devemos refletir e nos posicionar sobre as questões 
que nós, como grupo, apontamos como importantes para assegurar uma boa relação entre todos os 
participantes, combinado?

ainda antes de chegarmos aos textos e exercícios ....
Importante saber que, em boa parte, os textos que utilizamos no CDD foram pinçados de sites e blogs 
que comentam os assuntos e temas aqui discutidos. Essa estratégia também busca estar alinhada com 
as novas formas de pesquisa e conhecimento via internet, lembrando da importância de dar os créditos 
aos autores de cada texto/ comentário/ poema, etc. e - mais importante! - cuidando para que o material 
selecionado tenha qualidade, conteúdo e seja de fácil compreensão.

E olha, qualquer dúvida, é só nos perguntar!!!

Um bom Com.Domínio Digital prá você!

oS ProdUToS
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Durante toda essa semana, estaremos apresentando o Programa em detalhe, o que cada Tema traz como 
conteúdo e qual a importância destas informações e atividades para sua entrada no Mundo do Trabalho.

Conheceremos suas expectativas e lhe apresentaremos quais as nossas em relação à você.

Abaixo, segue uma síntese no nosso Sistema de Avaliação - SMA, para que, desde logo, você saiba quais os 
conhecimentos, quais posturas, que atributos estaremos a desenvolver com você e com o grupo. Esperamos que, 
ao concluir a formação, você esteja – e se perceba – bem mais desenvolvido, em cada um destes pontos!

aTenÇÃo!
Avalie como você está nestes quesitos  - antes de iniciar o CDD - atribuindo notas de 1 a 5 às competências 
abaixo, de acordo com os seguintes conceitos:

Inexiste ou ruim  Insuficiente  regular  bom  Ótimo

São três colunas. Assim você poderá, no meio do curso, realizar uma nova avaliação, acerca do quanto você se 
desenvolveu nestas competências. E por fim, quando concluir a formação, poderá identificar, a partir da sua 
visão, o quanto caminhou no desenvolvimento de competências pessoais, no relacionamento com os outros, na 
comunicação e na preparação para o trabalho. 

Lembre que estes serão os mesmos pontos observados pelos educadores. Você poderá fazer, em paralelo, a 
sua própria avaliação! 

SeMana de 
acoLHIda

1 2 3 4 5
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SEMANA DE ACOLHIDA

competÊncIas antes 
Do cDD

no meIo Da 
FormaÇÃo

ao concluIr 
o cDD

Apresenta conhecimento acerca de a si próprio (suas potencialidades e 
o que precisa melhorar)

Percebe-se dentro de sua história familiar

Expressa com clareza, pensamentos, planos e emoções

É capaz de cumprir de regras

Frequenta regularmente os espaços educativos (Escola e cursos como o CDD)

Valoriza sua relação com a escola: faz parte, toma parte e se sente 
corresponsável por ela

Cuida da aparência pessoal

Tem compromisso e persistência com os seus objetivos 

Participa com proatividade de atividades de planejamento, execução 
e avaliação

É pontual (na frequência e na entrega de trabalhos)

É capaz de visualizar um Projeto de Vida 
e as Etapas necessárias para torná-lo realidade

Tem boa capacidade de comunicação 
na língua portuguesa -  falada e escrita

Sente-se aceito e respeita os diversos grupos / 
convive com a diversidade e a diferença

Trabalha bem em equipe (é participativo, cooperativo, solidário, 
flexível, mobilizador e motivador)

Negocia com posições e opiniões diferentes da sua, evitando 
confrontos

Valoriza o diálogo para resolver conflitos 
e é capaz de promover o consenso

Compreende criticamente valores estigmatizados e preconceituosos 
repassados nos meios de comunicação de massa

Pauta seu comportamento (pessoal e profissional)  pela ética
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SEMANA DE ACOLHIDA

competÊncIas antes 
Do cDD

no meIo Da 
FormaÇÃo

ao concluIr 
o cDD

É consciente de direitos e deveres e atua de forma proativa em sua 
garantia

Sente-se também responsável pelo patrimônio natural, étnico e 
cultural da região

É consciente do seu papel de proteção ao ambiente e na construção 
de um futuro mais saudável e mais sustentável

Conhece os documentos necessários para o Mundo do trabalho

É capaz de se organizar financeiramente

Tem consciência do inter-relacionamento de funções 
no ambiente empresarial

Compreende a comunicação no Mundo do trabalho

Entende sobre técnicas de atendimento ao cliente

Incorpora o significado da ética no Mundo do trabalho

Conhece as bases do processamento de dados

Aplica uma formatação adequada ao tipo de documento digitado

Configura a impressão de documentos

Sabe utilizar sem dificuldade a internet, faz downloads, envia e-mail e 
navega em diferentes sites

Conhece processador de texto

Elabora editoração de textos

Constrói tabelas e planilhas

Usa editor de apresentação

Utiliza e aplica planilhas eletrônicas (Funções, Formatação 
Condicional, Gráficos, Banco de dados) como ferramentas de suporte a 
diversas atividades
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Não viemos ao mundo por acaso, 
simplesmente por vir. Temos 
um lugar a ocupar, um papel a 
desempenhar, uma missão a cumprir. 
Um apelo de vida é feito a cada 
instante e a nossa resposta é urgente 
e inadiável, única e singular.

Esta é a responsabilidade de 
cada um: a certeza de que somos 
insubstituíveis, na íntegra, porque 
ninguém é igual a ninguém, pessoa 
alguma é igual a você. O meu sim 
é diferente do seu, assim como sua 
história é diferente da minha. O meu 
temperamento é único, como únicos, 
a sua concepção de vida e a sua visão 
do mundo. A sua maneira de ser é só 
sua e você pode decidir de um modo 
ímpar em relação ao todo.

Mas, embora únicos, não vivemos 
separados. Fazemos parte de um
 bloco, uma gigante engrenagem, que 
depende de cada um, isoladamente. 
Há uma ligação constante e 
permanente, de cada um com o todo.

O mundo e a humanidade 
dependem de decisões pessoais, 
ao mesmo tempo em que precisam 
de ações coletivas. Precisamos de 
espirituosidade, de inteligência, de 
otimismo, de compreensão, de amor, 
de profissionalismo, de decisão. Se 
você se esquivar, se você negar a sua 
parte haverá uma lacuna que, de seu 
jeito, não poderá ser preenchida por 
ninguém. O que é seu, só você mesmo 
pode dar. Porque você é único.

O mal do nosso tempo, o nosso 
mal, é acusar o mundo como se 
não fizéssemos parte dele; como 
se fôssemos tão somente simples 
espectadores. O mundo somos nós. 
Nós somos a humanidade.

1 Fonte:STELLA, Regina. “O Reto e o Obliquo” Um ensaio sobre 
a vivência humana. “o
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identidade
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“Eu... eu... nem eu mesmo sei, nesse momento... 
eu... enfim, sei quem eu era, quando me levantei hoje de manhã, 

mas acho que já me transformei várias vezes desde então” 
lewis carroll 

o qUe É IdenTIdade?
Se você for procurar em um dicionário, talvez, você se depare com uma explicação mais ou menos assim: 
“é um conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa, com seu nome, idade, sexo, estado civil, 
filiação etc”. Mas, será que Identidade é só isso?

Esse pensamento do escritor Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas, nos fala da complexidade 
que é esse entendimento sobre quem cada um é e como cada um se percebe. Independente da época, 
da idade, da formação de cada indivíduo, essa uma questão central, para melhor nos conhecermos e 
entendermos o que nos move, o que nos impulsiona em nossas vidas.

Nestas próximas semanas, estaremos conversando e melhor compreendendo esse conceito, a partir da 
compreensão do que é autoconceito, autoimagem, autoconfiança, autoestima. Vamos também entender 
o que é resiliência e como ela se expressa em nossa vida. E vamos buscar entender como nosso ‘eu” se 
relaciona e se expressa na realidade de nossa cultura, de nosso país.

Convido você então, a iniciar este nosso primeiro Tema, movido pela provocação de nossa poetisa, 
Clarice Lispector:

... eis que às três horas da madrugada acordei e me encontrei. Fui ao encontro de mim. Calma, alegre, plenitude 
sem fulminação. Simplesmente eu sou eu. E você é você. É vasto, vai durar."

Vamos juntos, desvelar essa vastidão que somos nós mesmos?
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IntroDuÇÃo
Esse é o Primeiro Produto a ser desenvolvido. Por isso, é importante que você 
tire todas as suas dúvidas, e recorra sempre que necessário, ao suporte dos 
educadores. Eles estarão disponíveis a lhe ajudar nesta interessante investigação. 
Esteja atento aos conhecimentos que você precisará ter, para realizá-lo.

obJetIVos
> Realizar uma ação de significação do Tema Identidade, a partir de uma 
pesquisa.
> Proporcionar aos jovens a oportunidade de conhecer aspectos de sua 
comunidade (origem, cultura, mercado de trabalho, meio ambiente, 
aspectos sociais, lideranças...) e reconhecer-se como parte integrante dela.

o proDuto
pesquisa de campo e/ou bibliográfica, buscando conhecer a cidade, se for 
uma cidade pequena, ou o bairro da sede do Núcleo, se for uma cidade grande. 
A pesquisa deve ser feita por equipe, e cada equipe deve escolher uma das 
seguintes temáticas:

> História
> Cultura
> Educação
> Saúde
> Atividades Econômicas e Postos de trabalho
> Lazer

obs. De comum acordo, os educadores e jovens poderão definir outras áreas 
que julgarem relevantes para a comunidade (como configuração espacial, 
organização comunitária, segurança, meio ambiente, etc.), com o cuidado de não 
pulverizar demais o produto.

passo a passo
1. Definição coletiva da abrangência da pesquisa, se cidade ou bairro. 

2. Dentro de cada turma de 25 jovens, se dividem as equipes, por área 

ProdUTo do TeMa 
IdenTIdade 
- eU na coMUnIdade
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de interesse dos jovens com as temáticas e, na medida do possível, por 
proximidade de moradia.

3. Elaboração do projeto de pesquisa, por equipe, preenchendo todos os itens 
do roteiro. Atenção para o detalhamento das atividades que deve incluir: a 
definição das fontes, as formas de levantamento das informações (pesquisa 
bibliográfica, entrevistas, pesquisa documental, etc.); as formas de registro da 
pesquisa (gravações em áudio, vídeo, fotos, fotocópias ou registros em papel) 
e as estratégias para conseguir parcerias na elaboração do produto final, caso 
seja necessário. O cronograma é um item relevante do projeto por se tratar da 
distribuição das atividades no tempo.

4. Discussão da versão preliminar do projeto de cada equipe com o educador de 
DPS e elaboração da versão final com as alterações sugeridas.

5. Execução do projeto a partir do cronograma de atividades nele definido. O 
educador estará atento para a participação integral dos membros da equipe.

6. Definição com todos os jovens do núcleo sobre a conveniência ou não de 
ter um público para assistir à apresentação do produto. Caso seja decidido que 
sim, planejar o dia da apresentação, local, mobilização do público, etc. Sugestão: 
alunos e outros profissionais da Organização onde o núcleo é sediado, famílias 
dos jovens ou organizações da comunidade.

7. Apresentação do Produto “Eu na Comunidade”.

8. Entrega dos relatórios individuais.

9. Avaliação final.

No dia acordado todas as equipes devem apresentar seus trabalhos.

aTenÇÃo!
É inegociável o prazo de entrega do projeto e do relatório. 
Ver com o trio de educadores as datas estabelecidas
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MÚSIca
eU naScI 
HÁ deZ 
MIL anoS 
aTrÁS 2

raul seixas

“Um dia, numa rua da cidade
Eu vi um velhinho
Sentado na calçada
Com uma cuia de esmola
E uma viola na mão
O povo parou para ouvir
Ele agradeceu as moedas
E cantou essa música
Que contava uma história
Que era mais ou menos assim:”
Eu nasci!
Há dez mil’anos atrás
E não tem nada nesse mundo
Que eu não saiba demais...(2x)
Eu vi Cristo ser crucificado
O amor nascer e ser assassinado
Eu vi as bruxas pegando fogo
Pra pagarem seus pecados
Eu vi!...
Eu vi Moisés
Cruzar o Mar Vermelho
Vi Maomé
Cair na terra de joelhos
Eu vi Pedro negar Cristo
Por três vezes
Diante do espelho
Eu vi!...
Eu nasci! (Eu nasci!)
Há dez mil anos atrás

(Eu nasci há 10 mil anos!)
E não tem nada nesse mundo
Que eu não saiba demais...(2x)
Eu vi as velas
Se acenderem para o Papa
Vi Babilônia
Ser riscada no mapa
Vi Conde Drácula
Sugando sangue novo
E se escondendo atrás da capa
Eu vi!...
Eu vi a arca de Noé
Cruzar os mares
Vi Salomão cantar
Seus salmos pelos ares
Eu vi Zumbi fugir
Com os negros prá floresta
Pro Quilombo dos Palmares
Eu vi!...
Eu nasci! (Eu nasci!)
Há dez mil anos atrás
(Eu nasci há 10 mil anos!)
E não tem nada nesse mundo
Que eu não saiba demais...(2x)
Eu vi o sangue
Que corria da montanha
Quando Hitler
Chamou toda Alemanha
Vi o soldado
Que sonhava com a amada
Numa cama de campanha

Eu li!
Ei li os símbolos
Sagrados de umbanda
Eu fui criança pra
Poder dançar ciranda
Quando todos
Praguejavam contra o frio
Eu fiz a cama na varanda...
Eu nasci! (Eu nasci!)
Há dez mil anos atrás
(Eu nasci há 10 mil anos atrás!)
E não tem nada nesse mundo
Que eu não saiba demais...(2x)
Não! Não!
Eu tava junto
Com os macacos na caverna
Eu bebi vinho
Com as mulheres na taberna
E quando a pedra
Despencou da ribanceira
Eu também quebrei a perna
Eu também...
Eu fui testemunha
Do amor de Rapunzel
Eu vi a estrela de Davi
Brilhar no céu
E para aquele que provar
Que eu tô mentindo
Eu tiro o meu chapéu...
Eu nasci! (Eu nasci!)
Há dez mil anos atrás

2 Fonte: http://letras.mus.br/raul-seixas/35622/ Acesso em 29.09.2013

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



caderno do ParTIcIPanTe 
IDENTIDADE

formAção DE JovENs ProTAgoNIsTAs 
PArA o muNDo Do TrAbAlho 29

MÚSIca
dIaS de LUTa, 
dIaS de GLórIa 3

charlie brown Jr.

Canto minha vida com orgulho
Na minha vida tudo acontece
Mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce

Hoje estou feliz porque eu sonhei com você
E amanhã posso chorar por não poder te ver
Mas o seu sorriso vale mais que um diamante
Se você vier comigo, aí nós vamos adiante

Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus
O seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu
A vida me ensinou a nunca desistir
Nem ganhar, nem perder mas procurar evoluir

Podem me tirar tudo que tenho
Só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz
pra quem eu amo

E eu sou feliz e canto e o universo é uma canção e
eu vou que vou

História, nossas histórias 
Dias de luta, dias de glória

3 Fonte: http://www.vagalume.com.br/charlie-brown-jr/
dias-de-luta-dias-de-gloria.html#ixzz2Ne2Zfgc1 Acesso em 29.09.2013

“nem ganhar, nem perder 
mas procurar evoluir”
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LeITUra
10 oBSTÁcULoS ao 
deSenVoLVIMenTo 
PeSSoaL 4

Desenvolvimento pessoal: implicitamente ou explicitamente, todos nós possuímos este impulso, esta 
vontade que nos engrandece e permite alcançar os resultados desejados. Nas mais ínfimas coisas do 
nosso dia-a-dia, fazemos uso do nosso desenvolvimento pessoal. Seja porque aprendemos uma nova 
palavra, uma nova habilidade ou simplesmente perceber que respirar profundamente nos faz sentir 
mais calmos. 

É possível que pessoas criem estratégias mentais de êxito, para que elas próprias construam 
ferramentas que lhes permitam trabalhar no seu desenvolvimento pessoal. A mensagem é: SEJA 
UM VENCEDOR!

Todos os dias, diversas  pessoas pretendem ultrapassar alguns obstáculos, os quais são impeditivos 
de melhorarem, desenvolverem-se ou alcançar o que desejam na vida.  Estes obstáculos impedem 
a mudança que os atletas ou os clientes querem obter, por exemplo. Por vezes, estes obstáculos 
assemelham-se, ainda, a enormes pedras maciças que não conseguem remover, não importando o 
quanto eles tentem.

Veja se você reconhece alguns destes obstáculos na sua vida:

obstÁculo 1
eu não sei para onde estou caminhando na minha vida. Muitos de nós não temos uma visão 
clara do que queremos na vida. Assim que tenhamos uma visão que nos oriente qual o caminho 
que queremos tomar, mais rápido percebemos aquilo que devemos fazer para  obter o resultado 
desejado. Há tantas pessoas em empregos que odeiam, mas se lhes perguntarmos o que querem 
fazer para mudar essa situação desagradável, certamente a grande maioria iria responder: “Eu 
não sei o que fazer”.

Dica: Crie uma visão do que você quer fazer na sua vida e, em seguida, faça alguma coisa todos os 
dias para chegar lá.

obstÁculo 2
eu simplesmente não tenho tempo. Ninguém neste mundo pode controlar o tempo, mas 
conseguimos gerenciar a nós mesmos, e a forma como gastamos o nosso tempo. Todos nós 
precisamos de tempo para investir no nosso desenvolvimento pessoal, mas tendemos a dar a grande 
maioria ou a totalidade do nosso tempo para outras pessoas: família, amigos, trabalho de 

4 Fonte: http://coachinnami.wordpress.com/2013/01/07/10-obstaculos-ao-desenvolvimento-pessoal/ Acesso 29.09.2013
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LeITUra
10 OBSTÁCULOS AO DESENVOLVIMENTO PESSOAL

voluntariado, o nosso próprio trabalho. Não quero transmitir a ideia que este dispêndio de tempo 
para os outros seja algo que não deve fazer, de todo.  O que você tem que perceber é que precisa de 
tempo para si mesmo, e isso é absolutamente necessário. Dizer não para os outros pode ser difícil, 
mas é algo que por vezes é necessário e isso irá capacitá-lo.

Dica: Quando você aprender a dizer não, uma coisa estranha começa a acontecer, as outras 
pessoas vão apoiá-lo, eventualmente segui-lo na sua jornada e isso permitirá chegar onde quer, 
muito mais rápido.

obstÁculo 3
Eu não tenho dinheiro para fazer aquilo que pretendo. A maioria de nós atravessa esta fase, em algum 
momento de nossas vidas, e não é uma coisa fácil de superar... Primeiro, verificar em que pode cortar 
alguns dos gastos desnecessários que tem (é preciso fazer sacrifícios em prol de um bem maior). 
Segundo, verificar em que pode ganhar um dinheiro extra. Se estiver desempregado, a estratégia tem 
de ser redefinida e perceber como é que pode ultrapassar esse problema. Certamente começando 
por ter uma atitude positiva, todo o resto se seguirá.

Dica: busque contar com o que é possível em termos de recursos no momento – e elabore uma 
planilha de entradas e gastos semanais, para ir tendo o controle do que pode ir gerenciando.

obstÁculo 4
Sou demasiado velho. Certamente a idade é um fator condicionador para determinadas 
atividades, não sendo um condicionador de objetivos nem de propósito de vida. Se para a 
obtenção de determinados objetivos o avanço da idade possa tornar-se um forte obstáculo, 
existirão tantos outros em que não será o caso. A característica mais capacitadora e extraordinária 
que o ser humano tem é a sua capacidade para aprender, seguindo-se a capacidade de 
adaptação, sendo que esta estabelece uma forte relação com a primeira. Quando reconhecemos 
isso em nós, quando começamos a movimentarmo-nos na vida de acordo com esta crença 
abençoada, toda a vida é impregnada de possibilidade.

Dica: Tal qual o anúncio da Adidas: “Impossible is Nothing”. ”Nada é impossível”.
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obstÁculo 5
Eu tenho outras pessoas para cuidar. Sem qualquer dúvida este é um comprometimento que tem de 
ser levado em consideração e é merecedor de toda a legitimidade. No entanto, estaremos muito mais 
capacitados para cuidar dos outros, dar-lhes suporte e atenção quando mais capazes nos sentirmos. 
Um dos avisos que ouvimos quando viajamos de avião é: ”Em caso de emergência a sua máscara de 
oxigênio irá cair, deve colocar a máscara de oxigênio primeiro em você antes de colocar nas crianças“.

Dica: Você não pode ajudar ninguém na vida, a menos que se ajude a si mesmo em primeiro lugar. 
Quanto mais feliz você for, mais ajudará a sua família e amigos a serem felizes.

obstÁculo 6
Eu sou muito ligado ao mundo material. Nós queremos uma vida simples, mas não podemos desistir 
de buscar consumir bens e serviços. Para alcançar o equilíbrio na vida, é importante equilibrar todas 
as áreas. Se o mundo material coloca você em grandes apertos, toda a sua vida pode tornar-se 
desequilibrada. Olhe para o resultado final que pretende alcançar em algumas áreas da sua vida e, 
então assuma algumas coisas que você pode ter que sacrificar a fim de alcançar esse resultado. Querer 
ter tudo, o tempo todo e não perceber que por vezes é necessário fazer algumas restrições e priorizar 
por grau de importância as nossas necessidade e objetivos, é um cozinhado que pode trazer-nos 
grandes e graves problemas para a nossa vida.

Dica: é importante dar atenção às várias dimensões da vida e não somente ao aspecto material. 

obstÁculo 7
Eu sou demasiado agarrado ao passado. São muitas as barreiras que foram sendo adquiridas com 
o nosso desenvolvimento e crescimento até à idade atual. Muitos de nós caminhamos na nossa 
vida, carregando um fardo composto por coisas que nos prejudicaram, traumatizaram, inibiram 
e incapacitaram no passado. Por vezes mantemos as mesmas ideias, pensamentos e sentimentos 
tanto tempo na nossa vida que, tornam-se numa forma habitual de estar no mundo. Desta forma 
é necessário viver no presente e não ficar paralisado pelo passado, investir na reestruturação 
dos pensamentos inadequados, mudar as crenças limitantes e apostar definitivamente no 
desenvolvimento pessoal.

Dica: Viva no presente. Não se paralise pelo passado
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obstÁculo 8
Eu sinto-me culpado pelo meu insucesso. O sentimento de culpa tem muitas faces, que podem ser 
uma barreira para o crescimento e desenvolvimento pessoal. A culpa pode ocorrer quando você sente 
que tem feito algumas coisas erradas que transgridem o seu próprio conjunto de padrões morais. 
Se você não conseguir assumir essa responsabilidade, contextualizar os acontecimentos e perceber 
que tem a possibilidade de passar a agir de forma mais assertiva, isso pode transformar-se  em um 
obstáculo ao crescimento e desenvolvimento pessoal. Por outro lado, algumas pessoas que se sentem 
culpadas podem realmente na atualidade não ter feito nada de errado, mas acredito que elas têm na 
sua cabeça uma “voz de controle” antiga, talvez associada aos pais ou a alguém que tentou controlar 
o seu comportamento através da culpa. Tente avaliar bem esse seu sentimento de culpa, tente 
descobrir a melhor forma de encarar esse obstáculo, e siga em frente de forma responsável e liberta.

Dica: importante você fazer uma reflexão sobre si mesmo e assumir a responsabilidade pelos atos, 
evitando assim, o sentimento de culpa. 

obstÁculo 9
Eu sou preguiçoso. Preguiça, quem não sofreu já desse sentimento? A preguiça atua como uma 
forte barreira para o crescimento e desenvolvimento pessoal. Podemos começar algo, muito 
entusiasmados, mas logo a preguiça toma conta de nós, minando qualquer iniciativa pessoal para 
irmos ao encontro dos nossos objetivos. Frente a este sentimento tão paralisante e sugador de 
energia e vontade própria é importante investir na formulação de objetivos e aprender a não desistir.

Dica: Crie um desafio que lhe dê esperança

obstÁculo 10
Eu tenho medo. Provavelmente a maior barreira para o crescimento e desenvolvimento pessoal que 
qualquer um de nós pode ter é o nosso medo. No entanto, algo de extraordinário acontece quando 
nos permitimos sentir esse medo, quando aceitamos que sentir medo é algo natural nos seres 
humanos. Propomo-nos a fazer coisas que sabemos serem importantes para a nossa vida com uma 
enorme dose de coragem. 

Dica: Abrace o seu medo, coloque-lhe uma dose de coragem e o seu poder pessoal aumenta 
drasticamente.
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MÚSIca
MUndo JoVeM 5
negra li

Ei Mundo Jovem
Ei Mundo Jovem, Ei Mundo Jovem
O futuro é de vocês
Ei Mundo Jovem
Ei Mundo Jovem, Ei Mundo Jovem
Vocês sabem viver
Ei Mundo Jovem
Ei Mundo Jovem, Ei Mundo Jovem
O Mundo é de vocês
Ei Mundo Jovem
Ei Mundo Jovem, Ei Mundo Jovem
Livre pra viver
Como pode o homem viver e esquecer o futuro?
Sabe que ele planta hoje amanhã os jovens que 
colherão os frutos
Visam o poder, fama, lucro, dinheiro sujo. 
É inútil.
Sabedoria é bem melhor do que isso tudo. É o 
nosso estudo.
Pra gente mudar o mundo é só estar junto. Não é 
pedir muito.
Basta ceder um pouco, respeitar o outro, amarem 
todos, ser justo.
Na lembrança a infância, inocência de criança é a 
esperança.
É tempo de mudança, confiança.
Ei Mundo Jovem...[repete a primeira estrofe]
Homens de pouca fé reclamam daquilo, disso
Se sentem sozinhos, mas nunca evitam fazer 
inimigos
Dê exemplo aos seus filhos, a vida é como é.
Ensine-os não enfrentar e sim desviar dos 
conflitos.
Todos tem dentro de si um pouco de herói, um 
pouco de covarde
Pra se desculpar enfim, é preciso ter muita 
coragem
Nunca é tarde

Quem tem atitude e força de vontade faz sua 
parte
Não é um covarde
Ei Mundo Jovem,
Ei Mundo Jovem, Ei Mundo Jovem
O futuro é de vocês
Ei Mundo Jovem
Ei Mundo Jovem, Ei Mundo Jovem
Livre pra viver
Mundo Jovem
Quem não quer viver a liberdade de um jovem?
Quem não quer viver sem preocupar-se com a 
morte?
Então não ignore
O mundo chora quando chove
só você não vê
E insiste em perder sua juventude
Está dentro de você,  sua virtude é poder escolher
Então mude pelo  bem, não seja rude
Mude pelo bem
Mude
Ei mundo jovem...[repete]
Mundo Jovem
Livre pra viver...

5 Fonte: http://letras.mus.br/negra-li/830287/ Acesso em 29.09.2013
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MÚSIca
TUdo noVo de noVo 6

paulinho moska

Vamos começar
Colocando um ponto final
Pelo menos já é um sinal
De que tudo na vida tem fim
Vamos acordar
Hoje tem um sol diferente no céu
Gargalhando no seu carrossel
Gritando nada é tão triste assim
É tudo novo de novo
Vamos nos jogar onde já caímos
Tudo novo de novo

Vamos mergulhar do alto onde subimos
Vamos celebrar
Nossa própria maneira de ser
Essa luz que acabou de nascer
Quando aquela de trás apagou
E vamos terminar
Inventando uma nova canção
Nem que seja uma outra versão
Pra tentar entender que acabou
Mas é tudo novo de novo
Vamos nos jogar onde já caímos
Tudo novo de novo
Vamos mergulhar do alto onde subimos

6 Fonte: http://letras.mus.br/?q=tudo+novo+de+novo Acesso em 29.09.2013

DIVULGAÇÃO
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MÚSIca
TeMPo PerdIdo 7

legião urbana

Todos os dias quando acordo
Não tenho mais
O tempo que passou
Mas tenho muito tempo
Temos todo o tempo do mundo
Todos os dias
Antes de dormir
Lembro e esqueço
Como foi o dia
Sempre em frente
Não temos tempo a perder
Nosso suor sagrado
É bem mais belo
Que esse sangue amargo
E tão sério
E Selvagem! Selvagem!
Selvagem!
Veja o sol
Dessa manhã tão cinza
A tempestade que chega
É da cor dos teus olhos
Castanhos
Então me abraça forte
E diz mais uma vez
Que já estamos
Distantes de tudo
Temos nosso próprio tempo
Temos nosso próprio tempo
Temos nosso próprio tempo
Não tenho medo do escuro
Mas deixe as luzes
Acesas agora
O que foi escondido
É o que se escondeu
E o que foi prometido
Ninguém prometeu
Nem foi tempo perdido
Somos tão jovens
Tão Jovens! Tão Jovens!
7 Fonte: http://letras.mus.br/?q=tempo+perdido Acesso em 29.09.2013

DIVULGAÇÃO

“Temos 
nosso 

próprio 
tempo”
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LeITUra
UMa PedaGoGIa BaSeada 
no deSenVoLVIMenTo 
de ProJeToS
Estamos conversando, refletindo, debatendo e melhor compreendendo Identidade.

Mas, para que fique mais claro e tenha um significado para minha vida e para o que estou estudando, 
para o meu cotidiano, preciso também compreender como esse conceito é vivido na realidade.

Por isso nós no CDD, trabalhamos com uma pedagogia baseada no desenvolvimento de projetos. 
Isso significa que, vamos construir conhecimentos baseados na realização concreta de ações que 
produzem um resultado concreto, construindo ou desenvolvendo algo que é de interesse pessoal de 
quem produz.

Utilizando uma pedagogia de projetos você poderá aprender durante o próprio  processo de 
produção e de realização de uma ação. 

Quando você esboça um projeto, para dele obter um produto concreto, você necessitará pesquisar, 
conversar com outras pessoas, criar relações. Também vai levantar questões, tirar dúvidas, 
buscar identificar como seu objeto se relaciona com o que você está estudando e, com isso, seu 
conhecimento se amplia e se renova, com a soma de outros e novos aprendizados.

Vamos ver como isso funciona?
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LeITUra
ProJeTo: o qUe É, Para 
qUe SerVe e coMo USar 8

“Um Plano é bom quando contém em si a força que o faz entrar em execução. 
Ele deve ser tal que seja mais fácil executá-lo do que deixá-lo na gaveta”

Danilo Gondim

proJeto
> É um plano
> É uma proposta
> É um sentimento novo
> É uma atividade de intervenção na realidade 
> É um documento vivo voltado para as reais necessidades de uma organização ou da sociedade
> É uma proposta de ação que implica na utilização de um conjunto determinado de recursos para 
consecução dos objetivos esperados.

proJeto poDe ser aInDa:
> Um documento técnico que tem como objetivo buscar soluções para problemas identificados 
> Uma proposta de trabalho coletiva que deve envolver educandos, instrutores, servidores, grupos de 
uma maneira geral
> Uma atividade que está vinculada a perspectiva de se trabalhar conhecimentos, de maneira 
articulada e global.

e no com.DomÍnIo DIGItal,  como trabalharemos proJetos?
O Com.Domínio utiliza como uma de suas metodologias principais, a “pedagogia de 
projetos”: isso significa que as oficinas têm de sair do campo teórico para o prático, ou seja, 
os conteúdos ensinados devem despertar nos jovens a motivação para uma mudança no 
comportamento. E para o educador, todo o ensinamento que ele constrói com os jovens está 
carregado de realidade e senso prático.  

Ao pensar, desenvolver, estruturar e buscar operacionalizar um projeto, o indivíduo ou o grupo 
está aprendendo através da participação, da vivência de diferentes funções e papéis, tomando 
atitudes diante dos fatos, escolhendo procedimentos para atingir determinados objetivos. 
Ensina-se não só pelas respostas dadas, mas principalmente pelas experiências proporcionadas, 
pelos problemas criados, pela ação desencadeada. Ao participar de um projeto, o jovem está 
envolvido em uma experiência educativa em que o processo de construção de conhecimento está 
integrado às práticas vividas. 

No com.DomÍnIo DIGItal, toda a organização pedagógica visa contribuir para que os 
participantes, a partir desse novo momento em suas vidas, estruturem projetos para a sua vida: 
projetos pessoais, familiares, sociais, produtivos, ambientais...

8 Inspirado em material do Seminário Curricular da Rede de Educação Profissionalizante – ESAF/PROCIEN/ ITS
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LeITUra
PROJETO: O QUE É, PARA QUE SERVE E COMO USAR

Daí a importância de, desde o início, compreender bem o que é um projeto e como utilizar essa genial 
ferramenta para organizar a aprendizagem, o conhecimento e, mais importante, tornar concretos e 
viáveis nossos desejos, sonhos, possibilidades.

Desde as primeiras oficinas e ao longo dos Temas Transversais, você trabalhará com Projetos. 
Portanto, atenção agora para compreender como montar e desenvolver um Projeto. Se tiver dúvidas, 
não hesite em perguntar! 

DICA: Comece com pequenos projetos, focados, simples de executar. Depois vá ampliando seu 
nível de amplitude e operacionalização.

como estruturar um proJeto
Existem muitas formas possíveis de se realizar um projeto e você (ou seu grupo) deve refletir e 
decidir como irá fazê-lo. Para tanto, é fundamental pensar em como responder algumas questões 
norteadoras. São elas que darão a estrutura do Projeto.

QuestÕes norteaDoras etapas o Que DeVe constar em caDa etapa

1 DE QUE TRATA meu projeto? Título Deve ser claro, objetivo, auto-explicativo

2 QUEM está disposto a fazer parte? 
Quais serão os parceiros envolvidos?

Identificação 
do Projeto e 
dos Parceiros

Quem responde pelo projeto e prazo para sua realização. indique quem 
participa do Projeto. Podem ser parceiros diretos, apoiadores, financiadores.

3 POR QUE fazer?  O que move o grupo a 
tomar esta iniciativa?

Justificativa

Fica melhor quando contém: um breve contexto da situação que motivou a 
construção do projeto; informações concretas (números, estatísticas); uma idéia 
geral sobre o que se pretende fazer e alcançar; que benefícios o projeto poderá 
proporcionar; e a crença de que você pode realizá-lo (por sua experiência prévia, 
por seus conhecimentos, pelo grupo envolvido, pelas condições locais, etc.). 

4 PARA QUE fazer? O que eu quero 
alcançar?

Objetivo(s)

Também deve ser claro e objetivo. Diga seu propósito – podendo dividi-lo em 
um propósito maior – Objetivo Geral – e em aspectos mais simples, concretos, 
alcançáveis em menor tempo – Objetivos Específicos - que podem ser passos 
intermediários para o alcance do objetivo maior.

5 A QUEM SE DESTINA este projeto Público sujeito
Aquelas que serão beneficiados pelo Projeto: pessoas, comunidades, grupos 
específicos. Você pode caracterizar o grupo (ex: crianças de 0 – 05 anos, jovens 
em creches públicas, do bairro de....)
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QuestÕes norteaDoras etapas o Que DeVe constar em caDa etapa

6 COMO fazer? Quais são as ações e fases 
necessárias?

Plano de ação
Fale sobre as estratégias que você vai utilizar para alcançar cada objetivo 
colocado e o tempo necessário para realizar cada atividade. Para um 
objetivo pode haver mais de uma estratégia.

7 QUANDO? Qual o tempo necessário e o 
que está reservado para cada fase?

Cronograma Liste em uma tabela as atividades pensadas/ planejadas e como elas se 
distribuem no tempo previsto para a realização do projeto.

8 QUANTO é necessário para a realização 
do projeto?

Recursos 
materiais, 
humanos e 
financeiros

O que você precisa em termos de equipamento, estrutura? que profissionais 
você vai precisar? Quanto a material de consumo, custos com transporte, 
alimentação, pagamento de pessoal? É importante você indicar qual a sua 
contrapartida (horas de trabalho? uma metodologia?) 

9 ESTOU CONSEGUINDO ALCANÇAR 
aquilo a que me propus, em cada fase?

Monitoramento 
e Avaliação

Descreva, de forma clara, como vai “checar” se as etapas do projeto estão 
alcançando os resultados esperados e como você vai adequar possíveis 
reajustes. Indique como vai registrar essas informações.
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TareFa
modelo de ProJeto

1 TÍTULO 

2  PARCEIROS (Com quem?)

3  JUSTIFICATIVA (Por quê?)

4  OBJETIVO (Para que?)

5  PÚBLICO-ALVO (A quem se destina?)

6 PLANO DE AÇÃO (Atividades)

atividade
mÊs/DIa

6.1

6.2

6.3

6,4

6,5

6,6

6.7

7 LOCAL (Onde?)
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TareFa
modelo de ProJeto

8 RECURSOS NECESSÁRIOS (Quanto custará?)

Discriminação da despesa Vr. r$ total r$

9 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS (Como será feita)

JOVEM/EQUIPE:

NÚCLEO:                                                           

TURMA:           

DATA:
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LeITUra
reLaTórIo: o qUe É 
e Por qUe FaZer 9

Ao longo da formação do com.DomÍnIo DIGItal, individualmente ou em equipe, ao fim de cada 
Tema, você vai fazer trabalhos (que nós chamamos de produtos), vai participar de eventos e realizar 
experiências. 

Seja qual for o tipo de tarefa ou experiência, vai ser exigido de você que apresente um RELATÓRIO – 
feito oralmente, por escrito ou por meio digital.
 
o Que É relatÓrIo?
O relatório escrito é a exposição de uma atividade em forma de texto. Pode-se fazer relatórios 
de atividades relacionadas a Inquéritos (elaborados para fins de investigação, de uso policial e 
administrativo), de atividades rotineiras (elaborados em função da rotina de trabalho) e de atividades 
de pesquisa (elaborados por cientistas para conclusão de pesquisa).

O tipo de relatório solicitado pelo com.DomÍnIo DIGItal não é do tipo científico ou do tipo 
acadêmico, nem do tipo investigativo, que exigem rigor e precisão de dados, especificação da 
metodologia e conhecimentos estatísticos para informações quantitativas e qualitativas.

O nosso é um tipo de relatório de trabalho, simples, mas bem estruturado e redigido de forma a dar 
uma ideia bem aproximada do trabalho realizado, dos esforços despendidos, das descobertas feitas e 
dos conhecimentos adquiridos pelo jovem ou pela equipe que vivenciou a experiência.

Como todo texto, um relatório possui uma estrutura que, dependendo do grau de complexidade do 
trabalho realizado, pode ser mais ou menos subdividida. Na verdade, uma estrutura enxuta pode ser 
boa tendo apenas introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou, dependendo do que está sendo 
objeto do relato pode ser mais específica, incluindo:

> Folha de rosto
> Agradecimentos
> Resumo
> Sumário
> Introdução 
> Material e Métodos 
> Resultados e Discussões
> Conclusões
> Bibliografia

9 Fontes: http://www.nea.fe.usp.br/site/FB_LinguaPort/MostraDetalhe.asp?IdInf=5  
e http://www.ferrariweb.com/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=4#q115 Acessados em 29.09.2013
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TareFa
RELATÓRIO: O QUE É E POR QUE FAZER

Formato
Se fosse um relatório mais formal, deveria seguir as normas da ABNT (pesquise na Internet para saber 
o que é isso). Não é o caso dos nossos relatórios, embora exijamos uma estrutura mínima.
Como todo trabalho, o relatório deve ter boa apresentação, sendo indispensável:

> capa ou folha de rosto com as informações essenciais: instituição, títulos, autores, local e data;
> observância das margens nos quatro sentidos: superior, inferior, direita e esquerda;
> papel formato A4
> encadernação compatível com o volume do trabalho.

DIca:
Lembre-se que já não é um trabalho de escola e evite:

> variar tipos, cores e tamanho de fontes, para camuflar o texto reduzido;
> colocar marca d’água forte, que prejudique a leitura;
> deformar ilustrações, fotos e logomarcas, adesivos;
> repetir informações.

Folha De rosto
Na folha de rosto estão:

> No topo da folha, Instituição (no caso, o com.DomÍnIo DIGItal, com indicação do Núcleo);
> No centro da folha, o título do trabalho e o nome do autor ou autores, indicando a turma;
> Na parte inferior da folha, centralizados, local, data e ano de elaboração do relatório.

aGraDecImentos
Se, eventualmente, o autor contou com ajuda, contribuição ou incentivo de alguém para realizar 
o trabalho que está sendo objeto do relatório e quiser agradecer a participação desse pessoa no 
relatório, deve fazê-lo na folha seguinte à folha de rosto, geralmente no canto inferior direito. O texto 
do agradecimento deve ser conciso, curto.

resumo
Resumo é uma descrição curta de qual é o teor do trabalho. Nos trabalhos científicos e acadêmicos, 
serve para que outros pesquisadores saibam do que se trata sem ler todo o trabalho. No caso de você, 
o resumo deve ser ainda mais simples – algo como, por exemplo:

“Este documento relata a experiência da equipe de Cultura na realização da pesquisa “EU 
NA COMUNIDADE”, trabalho de conclusão do tema IDENTIDADE, do programa de formação 
COM.DOMÍNIO DIGITAL, Núcleo de ...., focado na cidade (ou bairro) tal, abordando os 
equipamentos culturais da área”.
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TareFa
RELATÓRIO: O QUE É E POR QUE FAZER

sumÁrIo
Sumário é um índice dos tópicos da estrutura do trabalho, com indicação dos números das 
respectivas páginas. Se o trabalho for muito curto, com os tópicos quase todos na mesma página, 
não precisa de sumário, apenas indique a estrutura na introdução. Aconselhamos, entretanto, que 
você e sua equipe aproveitem a oportunidade da apresentação dos relatórios para exercitar, além 
da redação, a habilidade de relatar processos de trabalho, incluindo a objetividade da linguagem, 
a descrição da metodologia, a análise dos resultados e elaboração das conclusões, pois tudo isso é 
muito importante no mundo do trabalho. Quem economiza texto não aprende nada disso.

IntroDuÇÃo
 Na introdução deve-se dizer o porquê e/ou para que e por quem  o relatório foi redigido. A 
Introdução é constituída pelo assunto a tratar, os objetivos do relatório e as circunstâncias da sua 
elaboração.

DesenVolVImento
No desenvolvimento, deve-se relatar os procedimentos e os fatos apurados. Se o trabalho realizado 
foi simples, você pode incluir nessa parte a metodologia usada, os recursos disponíveis, tudo que 
aconteceu, especificando suas fases, o caminho percorrido e os resultados obtidos. Todos esses 
aspectos devem estar ordenados, descritos em linguagem objetiva, direta. Se há muito a relatar, 
é melhor separar os assuntos: metodologia, focos, resultados etc. Você estava lá, presenciou e 
participou do trabalho, vivenciou a experiência – então sabe o que é importante colocar no relatório. 
Dessa forma, vai-se delineando todo o processo do trabalho realizado, as dificuldades, as 
oportunidades, ganhos e perdas, informando, com mais ou menos detalhes, como foram as 
contribuições de cada membro da equipe, valendo incluir fotos que registrem o processo ou ilustrem 
os resultados. No caso de o trabalho incluir pesquisa quantitativa, devem ser apresentados os 
resultados numéricos/percentuais, em formato de tabelas ou gráficos.

resultaDos
Na apresentação dos resultados, é importante comentá-los, dizer suas impressões e as discussões que 
aconteceram. No caso de trabalho de equipe, podem ser relatadas opiniões divergentes das pessoas 
que participaram do processo.

conclusÃo
Na conclusão, não esquecer as considerações finais a respeito da tarefa realizada. Se o trabalho 
envolveu pesquisa, coleta de dados, descobertas e aprendizado, é fundamental que conclusões 
sejam tiradas disso tudo. O exercício de refletir sobre um trabalho realizado é a melhor forma de fazer 
melhor o trabalho seguinte.
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LeITUra
aÇÃo 10

10 Postado em 18 de janeiro de 2011 • por Profª. Rita Alonso (Analogias e Metáforas). http://toquedemotivacao.com.br/quem-sou-eu/
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Com certeza você conhece o velho ditado que diz: “quem semeia urtiga não colhe rosas”.

É através de suas ações que o mundo reage a você. São suas ações que determinam a qualidade do 
seu destino, da sua vida; são elas que plantam as sementes do seu futuro.

Uma ação desastrada provoca reações negativas; depois vêm o arrependimento e as desculpas – 
que quase sempre não adiantam mais.

Por isso, antes de achar que a sorte abandonou você, faça um exame de consciência, relembre 
seus últimos passos, analise friamente suas atitudes e seu comportamento – veja se suas ações não 
foram egoístas ou raivosas. E procure melhorar.

De nada adianta um discurso lindo, se em suas ações você demonstra exatamente o contrário. 
Pense nisso.

um grama de ação vale mais do que uma tonelada de teoria.
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LeITUra

mário Quintana

Quando depositamos muita confiança ou expectativas em uma pessoa, o risco de
se decepcionar é grande.

As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as nossas expectativas, assim como não estamos 
aqui, para satisfazer as dela.

Temos que nos bastar... nos bastar sempre e quando procuramos estar com alguém, temos que 
nos conscientizar de que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos sentimos bem, 
nunca por precisar de alguém.

As pessoas não se precisam, elas se completam... não por serem metades, mas por serem inteiras, 
dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida.

Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz com a outra pessoa, você precisa em primeiro 
lugar, não precisar dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama (ou acha que ama) e 
que não quer nada com você, definitivamente, não é o homem ou a mulher de sua vida.

Você aprende a gostar de você, a cuidar de você, e principalmente a gostar de quem gosta de você. 

O segredo é não cuidar das borboletas e sim cuidar do jardim para que elas venham até você. 

No final das contas, você vai achar não quem você estava procurando, mas quem estava 
procurando por você!

11 Fonte: http://pensador.uol.com.br/frase/MjkwODky/ Acesso em 29.09.2013

BorBoLeTaS 11
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MÚSIca
caÇador de MIM 12

milton nascimento

Por tanto amor
Por tanta emoção
A vida me fez assim
Doce ou atroz
Manso ou feroz
Eu caçador de mim
Preso a canções
Entregue a paixões
Que nunca tiveram fim
Vou me encontrar
Longe do meu lugar
Eu, caçador de mim
Nada a temer senão o correr da luta
Nada a fazer senão esquecer o medo
Abrir o peito a força, numa procura
Fugir às armadilhas da mata escura
Longe se vai
Sonhando demais
Mas onde se chega assim
Vou descobrir
O que me faz sentir
Eu, caçador de mim

12 Fonte: http://letras.mus.br/milton-nascimento/47402/ Fonte: 23.02.2013
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LeITUra
MeLHorando 
SUa aUToIMaGeM 13

Muitas pessoas são pessimistas por natureza – encontram defeitos em tudo, inclusive nelas 
mesmas. Isto tende influenciar seu trabalho e relacionamentos, gerando baixa produtividade e 
potenciais conflitos com outras pessoas, além, é claro, prejudicarem sua saúde.

Se é fato que as atividades profissionais e os compromissos diários nem sempre geram em nós 
plena satisfação, também é certo que muitos dos problemas que enxergamos estão em nós 
mesmos. Como mudar isto?

Não há fórmulas mágicas para uma atitude mais saudável. Mas é importante enxergarmos as coisas 
um pouco mais “cor-de-rosa”, já que, quer queira ou não, os desafios (e problemas) continuarão 
existindo – mas será mais fácil enfrentá-los se você tiver atitudes positivas! 

Seguem algumas dicas para nos livrar do mau-humor e agir em direções mais saudáveis:
não consuma lixo - por que você está entupindo sua mente com notícias policiais e valorizando 
notícias ruins quando você poderia assistir coisas engraçadas e inteligentes? Exponha-se apenas a 
coisas boas. Não perca tempo com nada que te faça ficar depressivo. Mude de canal! 

Todos os dias eu procuro ler algo inteligente e edificar-me com coisas saudáveis e boas. Xô 
pessimismo! 

pratique a simplicidade - para quê complicar se pode ser simples? Você já percebeu que as 
crianças se alegram com pequenas coisas - que tal aprender com elas? Observe-as!

aprenda coisas novas – que tal um curso de culinária, jardinagem, xadrez ou bíblico? Aprender 
renova nossas forças mentais, nos desperta para novas realidades e melhora nossa autoestima!

relaxe – você vive num ritmo alucinante de trabalho/família/compromissos sociais? Que tal tirar 
uma pausa de 15 minutos diários, caminhando num bosque ou simplesmente fazendo uma oração 
à sós? Garanto que valerá a pena!

cerque-se de pessoas felizes. Chega de prestar atenção ao “clube dos doentes”. Que tal comentar o que 
você aprendeu, o que leu de bom e o que fez de interessante? Fale de doença somente com o médico!
 
exale felicidade. Se alguém estiver infeliz, procure responder a essa pessoa com uma expressão 
positiva. A transmissão de felicidade tem mais a ver com atitude do que com os fatos. Veja o lado 
positivo dos eventuais problemas ou dificuldades, ensine ou aprenda com elas - afinal, felicidade 
não é ausência de problemas, é a atitude apesar dos mesmos! 

13 Fonte: http://direito-trabalhista.com/2012/03/27/melhorando-sua-auto-imagem/ Acesso em 29.09.2013
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LeITUra
enTendendo 
reSILIÊncIa 14

“Essa qualidade, que faz de nós pessoas muito especiais, 
pode ser desenvolvida. Cultive-a e se torne criativa, resistente 

às frustrações, hábil na procura de solução para os problemas 
e capaz de fazer de um limão uma fábrica de limonada” 

Luciana Fiel 15 

Re-si-li-ên-cia ..... A palavra tem sonoridade estranha e signifi cado 
pouco conhecido, mas pode fazer a diferença na sua vida. O 
conceito vem da física: é a propriedade que alguns materiais 
apresentam de voltar ao normal depois de submetidos 
à máxima tensão. As fi bras de um tapete de náilon são o 
exemplo simplifi cado dessa ação - elas recuperam a forma 
assim que acabam de ser pisadas e amassadas. 

A psicologia tomou emprestada essa imagem para explicar a 
capacidade das pessoas de lidar com desafi os, com problemas, 
superá-los e até de se deixar transformar pelas adversidades, pelo 
“fogo”, que pode fazer estourar e fl orescer a força interna que reside 
em cada pessoa.

Detalhando melhor, o resiliente não se abate facilmente, não 
culpa os outros pelos seus fracassos e tem um humor 
invejável. Para completar o leque de requintes, ele age 
com ética e dispõe de uma energia espantosa para 
trabalhar. Perfi l de herói? Parece. Mas 
essa qualidade é encontrada em 
gente de carne e osso. Segundo 
Haim Grunspun, educador de 
psicopatologia da PUC-SP, 
um terço da população 
do mundo tem traços de 
resiliência.

14 Fontes: inspirado em artigos 
de http://claudia.abril.com.br e 
http://www.educacaofi sica.com.
br/index.php/lutas/canais-artes-
marciais/outras-lutas/4651-
resiliencia-voce-tambem-vai-
querer-ter, 23/02/2012

15 http://ctaciranda.com.br 
23/02/2012
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LeITUra
ENTENDENDO RESILIENCIA

Os especialistas em comportamento começaram a estudar o tema, lembra Grunspun, 
quando se colocaram diante da interrogação: por que - em comunidades atingidas por 
enchentes, terremotos, perseguições raciais, violência e guerras - algumas pessoas se 
saem bem e outras não? 

Chamava a atenção um detalhe: aquelas que venciam um obstáculo se mostravam “vacinadas” 
para enfrentar o próximo. Que fenômeno seria esse? Até os anos 90, os estudiosos defendiam 
que a habilidade para administrar confl itos era inata, como um dom. A partir daí, comprovaram 
que o homem pode, sim, desenvolver a capacidade de se recuperar e de crescer em meio a 
sucessivos problemas. 

E é possível desenvolver resiliência na vida adulta? A velocista Ádria Rocha, 29 anos, a maior 
estrela do universo das paraolimpíadas, com uma coleção de medalhas de ouro e prata, pode 
ser um bom modelo para você se inspirar. Ela garante que se torna mais resistente a cada dia. 
Filha de um pedreiro e de uma costureira, Ádria e outros três irmãos, entre nove, têm retinose 
pigmentar, doença que atinge a retina e pode levar à cegueira. 

Mineira de Nanuque, a atleta conta que enxergava minimamente e que amargou a 
discriminação de educadores e de colegas por causa da difi culdade de aprender. 
Superou o drama ao encontrar sua expressão no esporte. Já havia se destacado nas 
Paraolimpíadas de Seul, quando, aos 15 anos, se deparou com uma gravidez precoce. 
Casou e abandonou as pistas por exigência do marido. 

Aos 18 anos, mais problemas: fi cou completamente cega. A nova realidade fez com que Ádria 
juntasse forças para se separar e voltar aos treinos. Sem patrocínio, sustentava a fi lha, Bárbara, 
vendendo bilhetes de loteria nas ruas de Belo Horizonte. Títulos e medalhas vieram um atrás do 
outro, até conquistar o primeiro lugar no ranking mundial. Ela detém o recorde de 12 minutos e 
34 segundos nos 100 metros rasos, obtido em 2000, em Sydney.

 “Se fi casse choramingando, usando como desculpa a falta de dinheiro, de visão e de marido, 
com certeza não chegaria a lugar algum”, diz. Quem ouve a história de Ádria imagina que seja 
a mulher-maravilha. Não é. Ela desmoronou no ano passado, ao sofrer uma contusão no joelho 
e uma cirurgia. “Tive medo de não conseguir mais correr”, revela. Para essas pessoas especiais, 
porém, um empurrão basta. No caso da atleta, veio da fi sioterapeuta Vanda Sampaio. “Ela me 
acompanhou nos exercícios e me ajudou a recuperar a autoconfi ança.”

16 Cenise M. Vicente, in http://claudia.abril.com.br, 23/02/2012, 18:00

17 Olga Falceto, professara de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, in http://www.educacaofi sica.com.br/
index.php/lutas/canais-artes-marciais/outras-lutas/4651-resiliencia-voce-tambem-vai-querer-ter, 23/02/2012, 19:00
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LeITUra
ENTENDENDO RESILIENCIA

Uma das principais especialistas em resiliência, a psicóloga Cenise Monte Vicente explica 
que, para desenvolver essa capacidade, nós precisamos encontrar apoio - mesmo que 
pequeno - e sentir que alguém acredita em nós. 

O fatalismo e a vitimação passam longe dos resilientes. Nunca pensam: “Tudo é difícil”, 
“Não consigo mudar de rumo” ou “Ninguém faz nada por mim”. Pelo contrário, arregaçam 
as mangas para reverter a situação indesejável. E têm metas bem definidas - nada de 
grandes devaneios, como enriquecer, ficar famoso... Plano, para eles, é algo concreto, 
acessível e realizável a curto prazo. 

alGumas DIcas Dos resIlIentes 
para Que VocÊ tambÉm se torne um:

> “Os projetos dos resilientes vêm acompanhados de imagens. Quem não consegue se projetar 
no futuro dificilmente realiza seus desejos.”  16

> “Dê um tempo para pesar prós e contras. Assim, a ansiedade diminui” 17. 

> Nutra-se das pequenas vitórias que você conquistou, mas que acabou minimizando. 

> Inspire-se nos ídolos que superaram problemas. “Trabalhando os recursos pessoais, o lado 
saudável, você se fortalece muito mais do que se ficar enfatizando as suas deficiências e os seus 
conflitos” 18 . 

> Num momento de crise, formule uma explicação para o que está ocorrendo: analise as 
circunstâncias, a sequência dos fatos e as razões. Tente entender os seus sentimentos em relação 
a tudo isso.

> Pense no que vai fazer quando sair da crise. Fica mais fácil suportar a dor ao se imaginar 
no futuro. O tempo que rege o resiliente é o presente. Comece, agora, a mudar a situação 
indesejada: estude, trabalhe, seja livre.

> Não pense só em você, mas nos que vão se beneficiar da sua conquista ou tomar sua história 
como exemplo.

e nunca se esQueÇa: A melhor saída é sempre aquela que você encontra!

18 Idem
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LeITUra
HoMenS, MULHereS 
e GÊnero 19

o Que É GÊnero, aFInal?

A expressão “gênero” começou a ser utilizada para marcar que as diferenças entre homens e 
mulheres não são apenas de ordem física e biológica. Como não existe natureza humana fora da 
cultura, à diferença sexual anatômica não pode mais ser pensada isolada do “caldo de cultura” no 
qual sempre está imersa. 

Ou seja, falar de relações de gênero é falar das características atribuídas a cada sexo pela 
sociedade e sua cultura. A diferença biológica é apenas o ponto de partida para a construção social 
do que é ser homem ou ser mulher. Sexo é atributo biológico, enquanto gênero é uma construção 
social e histórica. A noção de gênero, portanto, aponta para a dimensão das relações sociais do 
feminino e do masculino.

Atualmente, reivindica-se a inclusão da categoria gênero, assim como etnia, na análise dos 
fenômenos sociais, com o objetivo de tornar visíveis as diferenças existentes entre os seres 
humanos que, por vezes, encobrem discriminações. 

A compreensão do conceito de gênero possibilita, por outro lado, identificar os valores atribuídos 

19 Fonte: http://luz.cpflcultura.
com.br/19 - O posto do oposto: 

há uma crise dos gêneros na 
contemporaneidade? Flávia Gouveia 
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LeITUra
HOMENS, MULHERES E GÊNERO

a homens e mulheres bem como as regras de comportamento decorrentes desses valores. 

Outro aspecto importante relacionado ao gênero é o da cidadania. Como sabemos, as mulheres 
foram, por muito tempo, excluídas de direitos como, por exemplo, frequentar a escola, votar, ter 
propriedades, trabalhar sem autorização do marido ou pai. 

Isso ocorria por uma série de razões. A estrutura familiar contribuía para barrar a participação 
feminina na vida pública porque necessitava das mulheres na esfera privada, cuidando dos filhos 
e da casa. Utilizavam-se as diferenças biológicas entre homens e mulheres, sobretudo quanto à 
reprodução, para afirmar que elas eram inferiores ou, pelos menos, incapazes, como as crianças. 
Portanto, não tinham condições de exercer funções públicas de responsabilidade.

Se começamos a pensar nessas relações e nos papéis atribuídos a homens e mulheres, 
conseguimos perceber como os tempos mudaram principalmente no Ocidente.   O estereótipo do 
homem forte, viril e provedor, e da mulher frágil, delicada e submissa já foi bem mais marcante no 
imaginário das pessoas e nas relações sociais. Hoje parece haver bem menos exemplares desses 
tipos e, em especial para as novas gerações, esses modelos já não respondem aos seus anseios nem 
ao modo como se percebem e se relacionam.
A realidade, no entanto, ainda apresenta muitas discriminações ligadas ao gênero, apesar de até 
o aspecto legal já ter sido alterado. Isto vem sendo objeto de reflexão, estudos e debates, pois 
não há cidadania plena sem o exercício do direito à diversidade. E cidadania também se reflete no 
relacionamento familiar, nas relações de poder da vida a dois, nos aspectos afetivos. 

crIse... Que crIse?
Mas, afinal, é possível dizer que há uma crise dos gêneros na atualidade? Entre pessoas do sexo 
masculino ou feminino, quem ganhou mais e quem perdeu mais? 

Em cada período histórico e em cada cultura, algumas expressões do masculino e do feminino são 
dominantes e servem como referência ou modelo, mas isto não significa que devem ser tomadas 
como paradigmas. Podemos pensar que há tantas maneiras de ser homem ou mulher quantas 
são as pessoas. Cada um, apesar dos estereótipos de gênero, tem o seu jeito próprio de viver e 
expressar sua sexualidade. Isso precisa ser entendido e respeitado pelos jovens.

O que os grupos marginalizados desejam, afinal e desde sempre, é liberdade e respeito mútuo 
entre os seres humanos. Parece simples, mas a realidade mostra como não é. A nova configuração 
que muitos chamam de “crise do macho” pretende apenas democratizar espaços antes dominados 
pelos homens que se ajustavam bem ao padrão sócio comportamental  vigente até a Segunda 
Guerra Mundial. 

Essa mudança no sentido da pluralidade livre está em franca marcha. Que as crises e lutas sejam 
meios para que as conquistas pelos direitos humanos prossigam.
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TareFa
FICHA DE TRABALHO

PeSqUISa SoBre 
coMPorTaMenToS 20

procure Dentro Do Grupo alGuÉm Que:
1) Terminou o namoro? 

2) Recebeu Flores? 

3) Não goste de dançar? 

4) Já se apaixonou? 

5) Não goste de esportes? 

6) Já se declarou para alguém?  

7) Sabe cozinhar? 

8) Saiu com o namorado (a) e pagou a conta 

9) Já procurou um posto de Saúde e pediu camisinha? 

10) Recusou um convite de algum(a) paquera? 

20 Idem
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TareFa
qUadro de VaLoreS

cDD/IDentIDaDe - QuaDro De Valores
Valor DescrIÇÃo

1-         

2-

3-

4-

5-         

6-         

7-         

8-         

9-         

10-
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reFLeXÃo
MUdanÇa 21

Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa.
Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho, ande por outras ruas, 
calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa.
Tome outros ônibus.

Mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os seus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias. 
Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia, ou no parque, e ouvir o canto dos passarinhos.
Veja o mundo de outras perspectivas.

Abra e feche as gavetas e portas com a mão esquerda. Durma no outro lado da cama... Depois, procure 
dormir em outras camas. Assista a outros programas de tv, compre outros jornais... leia outros livros.
Viva outros romances.
Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Durma mais tarde. Durma mais cedo.
Aprenda uma palavra nova por dia numa outra língua.
Corrija a postura.
Coma um pouco menos, escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores, novas delícias.

Tente o novo todo dia. O novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo amor.
A nova vida. Tente. Busque novos amigos. Tente novos amores. Faça novas relações.
Use canetas de outras cores. Vá passear em outros lugares.

Jogue os velhos relógios, quebre delicadamente esses horrorosos despertadores.
Abra conta em outro banco. Vá a outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros, visite novos museus.
Mude.

Lembre-se de que a Vida é uma só. 
Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Seja criativo.
Experimente coisas novas. Troque novamente. Mude, de novo. Experimente outra vez.
Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas, mas não é 
isso o que importa.

O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. 
Só o que está morto não muda !
Repito por pura alegria de viver: a salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena!

21 Fonte: Trechos do poema “A Mudança”, de Clarice Lispector
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VocÊ TeM qUe enconTrar 
o qUe VocÊ aMa 22

“Estou honrado de estar aqui, na formatura de uma das melhores universidades do mundo. Eu nunca me 
formei na universidade. Que a verdade seja dita, isso é o mais perto que eu já cheguei de uma cerimônia de 
formatura. Hoje, eu gostaria de contar a vocês três histórias da minha vida. E é isso. Nada demais. Apenas 
três histórias.

A primeira história é sobre ligar os pontos.

Eu abandonei o Reed College depois de seis meses, mas fi quei enrolando por mais 18 meses antes de 
realmente abandonar a escola. E por que eu a abandonei? Tudo começou antes de eu nascer. Minha mãe 
biológica era uma jovem universitária solteira que decidiu me dar para a adoção. Ela queria muito que 
eu fosse adotado por pessoas com curso superior. Tudo estava armado para que eu fosse adotado no 
nascimento por um advogado e sua esposa. Mas, quando eu apareci, eles decidiram que queriam mesmo 
uma menina.

Então meus pais, que estavam em uma lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite 
com uma pergunta: “Apareceu um garoto. Vocês o querem?” Eles disseram: “É claro.”

Minha mãe biológica descobriu mais tarde que a minha mãe nunca tinha se formado na faculdade e que 
o meu pai nunca tinha completado o ensino médio. Ela se recusou a assinar os papéis da adoção. Ela só 
aceitou meses mais tarde quando os meus pais prometeram que algum dia eu iria para a faculdade. E, 17 
anos mais tarde, eu fui para a faculdade. Mas, inocentemente escolhi uma faculdade que era quase tão cara 
quanto Stanford. E todas as economias dos meus pais, que eram da classe trabalhadora, estavam sendo 
usadas para pagar as mensalidades. Depois de seis meses, eu não podia ver valor naquilo.

Eu não tinha ideia do que queria fazer na minha vida e menos ideia ainda de como a universidade poderia 
me ajudar naquela escolha. E lá estava eu, gastando todo o dinheiro que meus pais tinham juntado durante 
toda a vida. E então decidi largar e acreditar que tudo fi caria ok.

Foi muito assustador naquela época, mas olhando para trás foi uma das melhores decisões que 
já fi z. No minuto em que larguei, eu pude parar de assistir às matérias obrigatórias que não me 
interessavam e comecei a frequentar aquelas que pareciam interessantes. Não foi tudo assim 
romântico. Eu não tinha um quarto no dormitório e por isso eu dormia no chão do quarto de 
amigos. Eu recolhia garrafas de Coca-Cola para ganhar 5 centavos, com os quais eu comprava 
comida. Eu andava 11 quilômetros pela cidade todo domingo à noite para ter uma boa refeição no 
templo hare-krishna. Eu amava aquilo.

22 Transcrição completa do discurso de Steve Jobs na Universidade de Stanford, em 2005. http://macmagazine.com.
br/2008/12/12/transcricao-completa-do-maravilhoso-discurso-de-steve-jobs-na-universidade-de-stanford-em-2005/
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Muito do que descobri naquela época, guiado pela minha curiosidade e intuição, mostrou-se mais tarde 
ser de uma importância sem preço. Vou dar um exemplo: o Reed College oferecia naquela época a melhor 
formação de caligrafi a do país. Em todo o campus, cada poster e cada etiqueta de gaveta eram escritas 
com uma bela letra de mão. Como eu tinha largado o curso e não precisava frequentar as aulas normais, 
decidi assistir as aulas de caligrafi a. Aprendi sobre fontes com serifa e sem serifa, sobre variar a quantidade 
de espaço entre diferentes combinações de letras, sobre o que torna uma tipografi a boa. Aquilo era bonito, 
histórico e artisticamente sutil de uma maneira que a ciência não pode entender. E eu achei aquilo tudo 
fascinante.

Nada daquilo tinha qualquer aplicação prática para a minha vida. Mas 10 anos mais tarde, quando 
estávamos criando o primeiro computador Macintosh, tudo voltou. E nós colocamos tudo aquilo no Mac. 
Foi o primeiro computador com tipografi a bonita. Se eu nunca tivesse deixado aquele curso na faculdade, 
o Mac nunca teria tido as fontes múltiplas ou proporcionalmente espaçadas. E considerando que o 
Windows simplesmente copiou o Mac, é bem provável que nenhum computador as tivesse.

Se eu nunca tivesse largado o curso, nunca teria frequentado essas aulas de caligrafi a e os computadores 
poderiam não ter a maravilhosa caligrafi a que eles têm. É claro que era impossível conectar esses fatos 
olhando para frente quando eu estava na faculdade. Mas aquilo fi cou muito, muito claro olhando para trás 
10 anos depois.

De novo, você não consegue conectar os fatos olhando para frente. Você só os conecta quando olha para 
trás. Então tem que acreditar que, de alguma forma, eles vão se conectar no futuro. Você tem que acreditar 
em alguma coisa – sua garra, destino, vida, karma ou o que quer que seja. Essa maneira de encarar a vida 
nunca me decepcionou e tem feito toda a diferença para mim.

Minha segunda história é sobre amor e perda.

Eu tive sorte porque descobri bem cedo o que queria fazer na minha vida. Woz e eu começamos a Apple na 
garagem dos meus pais quando eu tinha 20 anos. Trabalhamos duro e, em 10 anos, a Apple se transformou 
em uma empresa de 2 bilhões de dólares e mais de 4 mil empregados. Um ano antes, tínhamos acabado 
de lançar nossa maior criação — o Macintosh — e eu tinha 30 anos.

E aí fui demitido. Como é possível ser demitido da empresa que você criou? Bem, quando a Apple cresceu, 
contratamos alguém para dirigir a companhia. No primeiro ano, tudo deu certo, mas com o tempo nossas 
visões de futuro começaram a divergir. Quando isso aconteceu, o conselho de diretores fi cou do lado dele. 
O que tinha sido o foco de toda a minha vida adulta tinha ido embora e isso foi devastador. Fiquei sem 
saber o que fazer por alguns meses.

Senti que tinha decepcionado a geração anterior de empreendedores. Que tinha deixado cair o bastão no 
momento em que ele estava sendo passado para mim. Eu encontrei David Peckard e Bob Noyce e tentei 
me desculpar por ter estragado tudo daquela maneira. Foi um fracasso público e eu até mesmo pensei em 
deixar o Vale [do Silício].
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Mas, lentamente, eu comecei a me dar conta de que eu ainda amava o que fazia. Foi quando decidi 
começar de novo. Não enxerguei isso na época, mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que 
podia ter acontecido para mim. O peso de ser bem sucedido foi substituído pela leveza de ser de 
novo um iniciante, com menos certezas sobre tudo. Isso me deu liberdade para começar um dos 
períodos mais criativos da minha vida. Durante os cinco anos seguintes, criei uma companhia 
chamada NeXT, outra companhia chamada Pixar e me apaixonei por uma mulher maravilhosa que 
se tornou minha esposa.
A Pixar fez o primeiro fi lme animado por computador, Toy Story, e é o estúdio de animação mais bem 
sucedido do mundo. Em uma inacreditável guinada de eventos, a Apple comprou a NeXT, eu voltei para a 
empresa e a tecnologia que desenvolvemos nela está no coração do atual renascimento da Apple.

E Lorene e eu temos uma família maravilhosa. Tenho certeza de que nada disso teria acontecido se eu não 
tivesse sido demitido da Apple.

Foi um remédio horrível, mas eu entendo que o paciente precisava. Às vezes, a vida bate com um tijolo 
na sua cabeça. Não perca a fé. Estou convencido de que a única coisa que me permitiu seguir adiante foi 
o meu amor pelo que fazia. Você tem que descobrir o que você ama. Isso é verdadeiro tanto para o seu 
trabalho quanto para com as pessoas que você ama.

Seu trabalho vai preencher uma parte grande da sua vida, e a única maneira de fi car realmente 
satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um 
excelente trabalho é amar o que você faz.

Se você ainda não encontrou o que é, continue procurando. Não sossegue. Assim como todos os 
assuntos do coração, você saberá quando encontrar. E, como em qualquer grande relacionamento, 
só fi ca melhor e melhor à medida que os anos passam. Então continue procurando até você achar. 
Não sossegue.

Minha terceira história é sobre morte.

Quando eu tinha 17 anos, li uma frase que era algo assim: “Se você viver cada dia como se fosse o 
último, um dia ele realmente será o último.” Aquilo me impressionou, e desde então, nos últimos 33 
anos, eu olho para mim mesmo no espelho toda manhã e pergunto: “Se hoje fosse o meu último dia, 
eu gostaria de fazer o que farei hoje?” E se a resposta é “não” por muitos dias seguidos, sei que preciso 
mudar alguma coisa.

Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a 
tomar grandes decisões. Porque quase tudo — expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha 
ou falhar — caem diante da morte, deixando apenas o que é apenas importante. Não há razão para não 
seguir o seu coração.
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Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que 
você tem algo a perder. Você já está nu. Não há razão para não seguir seu coração.

Há um ano, eu fui diagnosticado com câncer. Era 7h30 da manhã e eu tinha uma imagem que mostrava 
claramente um tumor no pâncreas. Eu nem sabia o que era um pâncreas.

Os médicos me disseram que aquilo era certamente um tipo de câncer incurável, e que eu não deveria 
esperar viver mais de três a seis semanas. Meu médico me aconselhou a ir para casa e arrumar minhas 
coisas — que é o código dos médicos para “preparar para morrer”. Significa tentar dizer às suas crianças em 
alguns meses tudo aquilo que você pensou ter os próximos 10 anos para dizer. Significa dizer seu adeus.

Eu vivi com aquele diagnóstico o dia inteiro. Depois, à tarde, eu fiz uma biópsia, em que eles enfiaram um 
endoscópio pela minha garganta abaixo, através do meu estômago e pelos intestinos. Colocaram uma 
agulha no meu pâncreas e tiraram algumas células do tumor. Eu estava sedado, mas minha mulher, que 
estava lá, contou que quando os médicos viram as células em um microscópio, começaram a chorar. Era 
uma forma muito rara de câncer pancreático que podia ser curada com cirurgia. Eu operei e estou bem.

Isso foi o mais perto que eu estive de encarar a morte e eu espero que seja o mais perto que vou ficar pelas 
próximas décadas. Tendo passado por isso, posso agora dizer a vocês, com um pouco mais de certeza do 
que quando a morte era um conceito apenas abstrato: ninguém quer morrer. Até mesmo as pessoas que 
querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá.

Ainda assim, a morte é o destino que todos nós compartilhamos. Ninguém nunca conseguiu escapar. E 
assim é como deve ser, porque a morte é muito provavelmente a principal invenção da vida. É o agente de 
mudança da vida. Ela limpa o velho para abrir caminho para o novo. Nesse momento, o novo é você. Mas 
algum dia, não muito distante, você gradualmente se tornará um velho e será varrido. Desculpa ser tão 
dramático, mas isso é a verdade.

O seu tempo é limitado, então não o gaste vivendo a vida de um outro alguém.

Não fique preso pelos dogmas, que é viver com os resultados da vida de outras pessoas.

Não deixe que o barulho da opinião dos outros cale a sua própria voz interior.

E o mais importante: tenha coragem de seguir o seu próprio coração e a sua intuição. Eles de alguma 
maneira já sabem o que você realmente quer se tornar. Todo o resto é secundário.

Quando eu era pequeno, uma das bíblias da minha geração era o Whole Earth Catalog. Foi criado por um 
sujeito chamado Stewart Brand em Menlo Park, não muito longe daqui. Ele o trouxe à vida com seu toque 
poético. Isso foi no final dos anos 60, antes dos computadores e dos programas de paginação. Então tudo 
era feito com máquinas de escrever, tesouras e câmeras Polaroid.
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Era como o Google em forma de livro, 35 anos antes de o Google aparecer. Era idealista e cheio de boas 
ferramentas e noções. Stewart e sua equipe publicaram várias edições de Whole Earth Catalog e, quando 
ele já tinha cumprido sua missão, eles lançaram uma edição fi nal. Isso foi em meados de 70 e eu tinha a 
idade de vocês.

Na contracapa havia uma fotografi a de uma estrada de interior ensolarada, daquele tipo onde você poderia 
se achar pedindo carona se fosse aventureiro. Abaixo, estavam as palavras:

“continue com fome, continue bobo.”
Foi a mensagem de despedida deles. Continue com fome. Continue bobo. E eu sempre desejei isso 
para mim mesmo. E agora, quando vocês se formam e começam de novo, eu desejo isso para vocês. 
Continuem com fome. Continuem bobos.

Obrigado.”

FOTO DIVULGAÇÃO
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InTrodUÇÃo 
à InForMÁTIca
A informática está intimamente ligada ao ser humano, seja em casa, no trabalho ou no lazer. A evolução 
tecnológica vivida por nossa sociedade tem evidenciado o valor da informação. 

Desde o despertar até a mais simples transação bancária que realizamos durante o dia, como um tele-
fonema, estamos nos servindo da informática. Muitas vezes lidamos com a tecnologia do computador sem 
nos darmos conta: ao usar o micro-ondas, aparelho de dvd,  tudo isso sem sair de casa. 

Ao circularmos no trânsito de grandes cidades nos deparamos com semáforos, sistema de segurança 
de empresas que visitamos. Lá está a informática de novo, assim como nos controles de aviões e metrôs, na 
produção de energia, na industrialização de roupas e alimentos, etc. 

No mundo moderno, portanto, é inevitável o contato com a tecnologia. Por isso, todas as pessoas pre-
cisam aprender a lidar com a informática mais cedo ou mais tarde. 

E você, que está iniciando agora, precisa conhecer a história da informática e entender corretamente 
seu funcionamento para poder aproveitar toda a capacidade desta área que é imensamente vasta e repleta 
de novidades.

HISTórIa da 
InForMÁTIca 
Como a maioria das descobertas tecnológicas, os computadores foram construídos inicialmente para fins 
militares. O interesse pela construção do primeiro computador foi grande. Alemanha e E.U.A. disputavam 
essa acirrada corrida contra o tempo. 

Durante a 2ª Guerra Mundial tiveram início os projetos para a sua construção, motivados principalmen-
te pela necessidade de agilizar o processo utilizado para codificar e decodificar as mensagens trocadas 
durante a Guerra e cálculos balísticos.

Na década de 30, Howard H. Aiken, da universidade de Harvard, desenvolve as ideias de Babba-
ge (considerado o pai da informática) junto com cientistas de seu departamento e engenheiros da 
IBM. Como resultado desse desenvolvimento, construíram o primeiro computador eletromecânico 
baseado em relés e engrenagens, denominado Calculadora Automática de Sequencia Controlada 
(Automatic Sequence Controlled Calculator - ASCC), que recebeu o nome de MARk-I.



caderno do ParTIcIPanTe 
IDENTIDADE

formAção DE JovENs ProTAgoNIsTAs 
PArA o muNDo Do TrAbAlho 65

TIc
O MARk-I acabou de ser construído em 1944 e possuía unidades de entrada, memória principal e uni-

dade aritmética de controle e de saída. Era utilizada para entrada de cartões e fitas perfuradas.

Essa máquina foi o primeiro computador eletromecâ-
nico a ser construído e a funcionar, ainda que por pou-
co tempo, pois o desenvolvimento dos computadores 
eletrônicos fez com que esses caíssem logo em desuso. 
Tinha 17 metros de comprimento por 2 metros de lar-
gura, pesava 70 toneladas, era constituído de 700.000 
peças móveis e sua fiação alcançava 800km. Somava 
dois números em menos de 1 segundo e multiplicava 
em 6 segundos. Trabalhava com 23 dígitos decimais.

 
Em 1938, Claude Shanonn começou na Alemanha a aplicar a Teoria da Álgebra Booleana na re-

presentação de circuitos lógicos e realizou diversos estudos sobre a Teoria da Informação.

John W. Mauchly e J. Presper Eckert Jr., junto 
com os cientistas da Universidade da Pensylvâ-
nia, construíram, na Escola Moore de Engenha-
ria Elétrica, o primeiro computador eletrônico, 
chamado de ENIAC (Electronic Numerical Inte-
grator and Computer, foi o primeiro computador 
digital eletrônico de grande escala), que entrou 
em funcionamento em 1945. Era um projeto mi-
litar americano para o cálculo da trajetória de 
morteiros através de tabelas.

Era 1.000 vezes mais rápido que o MARk-I e realizava a soma de dois números em 0,0002 segundos e a 
multiplicação em 0,0003 segundos. Possuía volume de 111 metros cúbicos, peso de 30 toneladas, 17.000 
válvulas a vácuo, 50.000 comutadores, 70.000 resistências, 7.500 interruptores e tinha um consumo que 
oscilava entre 100.000 e 200.000 Watts. Quando o ENIAC estava em funcionamento, as luzes da Filadélfia 
sofriam uma grande queda. Além disso, o equipamento exigia muita ventilação, tornando os custos de 
manutenção elevados, principalmente devido às válvulas.

Em 1942, John Vicent Atanasoff, professor da Iowa State University, junto com seu colaborador Cli-
fford Berry, ambos integrantes do projeto do ENIAC, construíram uma máquina eletrônica que opera-
va em código binário, seguindo a idéia de Babbage. Essa máquina recebeu o nome de ABC (Atanasoff 
Berry Computer) e, apesar de ser a primeira máquina digital, não obteve sucesso em seu país.

Em 1944, John Von Newmann, engenheiro e matemático húngaro naturalizado americano, 
desenvolveu a ideia de programa interno e descreveu o fundamento teórico da construção de 
um computador eletrônico denominado Modelo de Von Newmann. A ideia de Newmann era a 
existência simultânea de dados e instruções no computador e a possibilidade do computador 
ser programado, ou seja, as instruções não vinham pré-fixadas no computador. Publicou o artigo 
“Teoria e Técnicas dos Computadores Eletrônicos”, uma tentativa de projeto de um computador 
do ponto de vista lógico.
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Em 1952, esse computador foi construído, recebeu o nome de EDVAC (Eletronic Discrete Variable 
Automatic Computer) e era uma modificação do ENIAC. Utilizava linhas de retardo acústico de mercúrio 
por onde circulavam sinais elétricos sujeitos a retardo.

Em 1951, Mauchly constrói o primeiro computador da série a ser posto à venda, o UNIVAC-I (compu-
tador automático universal), que já utilizava fitas magnéticas. No ano seguinte foram construídos os com-
putadores MANIAC-I, MANIAC-II, UNIVAC-II (sendo este último com memória de núcleos de ferrite). Com o 
surgimento destas máquinas acaba a pré-história da informática.

Porém, foi somente a partir de meados dos anos setenta que os computadores ganharam fama. 
Nesse período, avanços tecnológicos e pesquisas científicas foram capazes de produzir circuitos elé-
tricos cada vez mais aperfeiçoados, possibilitando miniaturizar o computador, tornando-o mais ba-
rato e acessível. 

 
Atualmente, a Informática está presente em quase tudo que nos cerca. Está em um forno micro

-ondas, por exemplo, quando programamos o tempo de aquecimento de um alimento, ou ainda em 
um caixa eletrônico quando efetuamos um saque no banco 24 horas; na automatização de ambien-
tes onde, com uso de um controle remoto podemos acessar diversas funcionalidades, tais como, 
abrir uma cortina, ligar um aparelho de ar condicionado, realizar a programação de uma TV.

Na verdade, a informática existe para nos servir, ou seja, para reduzir e automatizar processos repetiti-
vos, auxiliando no controle de nossas atividades.

HISTÓRIA DA INFORMÁTICA
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GeraÇÃo do coMPUTador 
1ª GERAçãO 
(DÉcaDa De 40)
l Circuitos eletrônicos e válvulas 
l Uso restrito
l Precisava ser reprogramado a cada tarefa
l Grande consumo de energia
l Problemas devido a muito aquecimento

As válvulas foram utilizadas em computadores eletrônicos, como por exemplo, no 
ENIAC. Normalmente quebrava após algumas horas de uso e tinha o processamento 
bastante lento. Nesta geração os computadores calculavam com uma velocidade de 
milésimos de segundo e eram programados em linguagem de máquina.

2ª GERAçãO 
(DÉcaDa De 50)
l Início do uso comercial
l Tamanho gigantesco
l Capacidade de processamento muito pequena
l Uso de transistores em substituição às válvulas

A válvula foi substituída pelo transistor. Seu tamanho 
era 100 vezes menor que o da válvula, não precisava de 
tempo para aquecimento, consumia menos energia, era 
mais rápido e confiável. Os computadores desta geração já 
calculavam em microssegundos (milionésimos) e eram programados em linguagem montadora.

3ª GERAçãO 
(DÉcaDa De 60)
l Surgem os circuitos integrados
l Diminuição do tamanho
l Maior capacidade de processamento
l Início da utilização dos computadores pessoais

Os transistores foram substituídos pela tecnologia de circuitos integrados (associação de 
transistores em pequena placa de silício). Além deles, outros componentes eletrônicos 

TIc
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foram miniaturizados e montados num único CHIP, que já calculavam em nanossegundos 
(bilionésimos). Os computadores com o CI (Circuito Integrado) são muito mais confiáveis, bem 
menores, tornando os equipamentos mais compactos e rápidos, pela proximidade dos circuitos; 
possuem baixíssimo consumo de energia e menor custo. Nesta geração surge a linguagem de 
alto nível, orientada para os procedimentos.

4ª GERAçãO 
(DÉcaDa De 70)
l Surgem os softwares integrados 
l Processadores de Texto
l Planilhas Eletrônicas
l Gerenciadores de 
Banco de Dados
l Gráficos
l Gerenciadores de Comunicação

Em 1975/77, ocorreram avanços significativos, surgindo os microprocessadores, os 
microcomputadores e os supercomputadores. Em 1977 houve uma explosão no mercado de 
microcomputadores, sendo fabricados em escala comercial e a partir daí a evolução foi sendo 
cada vez maior, até chegar aos micros atuais. O processo de miniaturização continuou e os 
computadores foram denominados por escalas de integração dos circuitos integrados: LSI 
(Large Scale of Integration), VLSI (Very Large Scale of Integration) e ULSI (Ultra Large Scale of 
Integration), utilizado a partir de 1980. Nesta geração começa a utilização das linguagens de 
altíssimo nível, orientadas para um problema.

5ª GERAçãO 
(DÉcaDa De 80)
l Supercomputadores
l Automação de escritórios
l Automação comercial e industrial
l CAD/CAM e CAE
l Robótica
l Imagem virtual
l Multimídia
l Era on-line (comunicação através da Internet)

O primeiro supercomputador, de fato, surgiu no final de 1975. As aplicações para ele são muito 
especiais e incluem laboratórios e centro de pesquisa aeroespacial como a NASA, empresas de 
altíssima tecnologia, produção de efeitos e imagens computadorizadas de alta qualidade, entre 
outros. Eles são os mais poderosos, mais rápidos e de maior custo.

GERAçãO DO COMPUTADOR

TIc
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SoFTWare

HardWare

Software é a parte lógica que dota o equipamento físico de capacidade para realizar todo tipo de tra-
balho. Software é um conjunto de instruções eletrônicas que dizem ao computador o que fazer. Você 
não pode ver, nem tocar o software, mas pode ver e tocar a embalagem na qual ele vem.

Um software ajuda você a realizar tarefas específi cas. Você pode usar um software para escrever 
cartas, gerenciar suas fi nanças, fazer desenhos, divertir-se com jogos e muito mais. Também é cha-
mado de aplicativo ou programa. São divididos em dois conjuntos: básicos e aplicativos.

básicos: Controlam internamente o computador, controlam toda a atividade do computador e são 
chamados de Sistemas Operacionais. Os sistemas operacionais têm a função de testar o equipa-
mento e gerenciar o uso dos programas, eles também asseguram que todos os componentes de 
um computador funcionem juntos com harmonia e efi ciência. Sem eles, a máquina não funciona.
ex: DOS, Windows 95/98/2000/ME/XP/NT/VISTA/7/8, OS2, Linux (várias distribuições), Mac OS, unix, etc.
 

aplicativos: São programas com instruções de uma determinada linguagem 
seguindo uma organização lógica, com o objetivo de instruir a máquina a 
executar determinada tarefa. São programas específi cos fornecidos por em-
presas especializadas. Cada tipo de programa tem uma fi nalidade. 
ex: Writer, Winrar, Avast, Acrobat Reader, etc.

Representa a parte física de um sistema informatizado, ou seja, 
todos os elementos materiais que o compõem. Casualmente, 
todo aquele equipamento que conseguimos “tocar”, chama-
mos de hardware. 
Ex: monitor, teclado, mouse, placas em geral, etc.

TIc
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FuncIonamento Do computaDor
O funcionamento do computador se baseia em quatro etapas:

1) entrada: um dispositivo de entrada permite a interação com o computador. Você pode 
usar os dispositivos de entrada pra inserir informações e enviar comandos.

2) processamento: a unidade central de processamento, ou CPU é o principal chip de 
um computador. A CPU processa instruções, realiza cálculos e gerencia o fluxo de informações 
através do sistema de computador. A CPU se comunica com os dispositivos de entrada, saída e 
armazenamento, a fim de executar tarefas.

3) entrada e saída ou armazenamento: um dispositivo de armazenamento, lê e grava 
informações. O computador usa essas informações para executar tarefas.

4) saída: um dispositivo de saída permite que o computador se comunique com você. Esses 
dispositivos exibem informações na tela, criam cópias impressas ou geram som.

componentes Internos 
Do computaDor
processador

É considerado o cérebro do computador, pois é ele 
que executa as operações básicas que fazem o computa-
dor funcionar. 

O Processador é a peça que mais influencia na velocida-
de do computador, seguido da Memória RAM, e sua veloci-
dade é medida em Hertz (Hertz é o numero de ações feitas 
no ciclo de um segundo).

Existem diversos tipos de marcas e fabricantes de Pro-
cessadores no mercado, dentre eles a Intel, amD, cyrix, 
motorola e a Ibm.

Atualmente, a Intel é uma das maiores fabricantes de 
processadores para PC. Você já deve ter ouvido falar de 
números ou nomes como pentium, Dual core, core Duo, 
core 2 Duo, core 2 Quad, atom, I3, I5, I7, como também 
os processadores AMD: K6, Duron, athlon, sempron, 
phenom, opteron, turion, etc.

Essas grandes empresas também estão investindo na 
produção de super processadores para smartphones e 
ultrabooks.

Na imagem ao lado você poderá observar a evolução 
dos processadores, quanto ao tamanho e desempenho.

HARDwARE
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memÓrIa ram / rom
Quanto à capacidade, existem dois itens essenciais que variam de tamanhos e velocidades. São eles: 
a Memória RAM e o disco rígido (HD). Serão apresentados um pouco mais à frente.

memória ram: (do inglês Random Access Memory, ou Memória de Acesso 
Aleatório) é conhecida por memória de trabalho, pois toda informação que 
está sendo trabalhada no momento está alocada na memória RAM, e quando o 
trabalho é encerrado os dados são retirados da Memória RAM que funciona 
como uma ponte entre o lento Disco Rígido e o ágil Processador. A memória 
RAM funciona com eletricidade o que signifi ca que sem energia as informações 
nela se perdem, por isso é uma memória volátil (se perde com facilidade.)

memória rom: (Read Only Memory - Memória Apenas de Leitura. Atualmente 
é na memória ROM onde a BIOS é gravada. (A BIOS é um FIrmWare: que 
funciona como um check-up de todo o sistema de dispositivos de entrada 
e saída, além de alguns periféricos.) É como se toda vez que você ligar o 
computador a BIOS verifi casse item por item do PC para certifi car que ele 
tem condições de executar o Sistema Operacional. Sendo assim a ROM é uma 
memória não volátil.

Disco rígido ou hD: No disco rígido são armazenadas todas as informações 
que estão no computador. Estas informações são armazenadas utilizando 
eletromagnetismo, pois assim os dados são mantidos mesmo sem energia 
elétrica, o que torna o HD uma memória não volátil (não se perde facilmente). 
O Disco Rígido tem uma característica marcante, ele tem uma grande 
capacidade de guardar informações, mas sua velocidade frente ao processador 
é muito pequena. O disco rígido poderá ter uma série de divisões lógicas (não 
físicas) chamadas de partições, permitindo como exemplo a instalação de mais 
de um sistema operacional ou usá-la como espaço para backup.

A evolução tecnológica dos discos rígidos faz com que sua capacidade venha sendo aumentada 
cada vez mais de gigabytes para terabytes. Seu tempo de acesso também vem aumentando com 
frequência medida em milissegundos (ms). 

HARDwARE

Existem HDs que funcionam no estilo Hot Swap (em português signifi ca 
“quente e retirável”), utilizados para backups (cópia de segurança), estes 
discos podem ser removidos com o computador ligado.

dIca!
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computaDores
Com a popularização dos computadores, os fabricantes lançaram no mercado equipamentos mais 
acessíveis e de uso pessoal, chamados de microcomputadores ou pc (personal computer).

 
classIFIcaÇÕes
Podemos classifi car os micros segundo o porte, o processador, a Velocidade e a capacidade:

classIFIcaÇÃo 
Quanto ao porte
Conforme o porte, classifi camos os micros em alguns tipos básicos: Desktop, Notebook, Netbook, Tablet, 
IMac, Ultrabook, Mainframe e Servidor.

HARDwARE

Desktop ou computador pessoal: é 
o mais comum de todos. Conhecidos 
também como micros de mesa, os 
desktops são muito utilizados nos 

escritórios e em residências.

notebook: os notebooks surgiram 
para substituir os Laptops. São 
menores e mais avançados. Eles 
possuem leitores e ou gravadores de 
DVD, leitores de cartão digital, etc. É o 

equipamento ideal para executivos ou pessoas que 
precisam apresentar projetos em viagens ou visitas 
a clientes.

netbook: é um termo usado 
para descrever uma classe de 
computadores portáteis tipo 
subnotebook com características 

típicas: peso reduzido, dimensão pequena ou 
média e baixo custo. São utilizados, geralmente, 
em serviços baseados na internet, tais como 
navegação na web e e-mails.

tablet: também conhecido como 
tablet PC é um dispositivo pessoal 
em formato de prancheta que 
pode ser usado para acesso à 

Internet, organização pessoal, visualização de 
fotos, vídeos, leitura de livros, jornais e revistas e 
para entretenimento com jogos. Apresenta uma 

tela touchscreen (tela sensível ao toque) que é 
o dispositivo de entrada principal. A ponta dos 
dedos ou uma caneta aciona suas funcionalidades. 
É um novo conceito: não deve ser igualado a 
um computador completo ou um smartphone, 
embora possua diversas funcionalidades dos dois. 

imac: encontram-se em muitos 
lares e são populares nos setores 
gráfi cos, de editoração eletrônica 
e de multimídia. Foi o primeiro 
computador doméstico a oferecer 

exibição gráfi ca.

ultrabook: é um tipo de super 
notebook ultrafi no defi nido pela Intel. 
Criado no ano de 2011 é uma iniciativa 
da Intel para criar um mercado PC para 

concorrer com o Apple MacBook Air.

mainframe: 
é um computador que pode processar 
e armazenar grandes quantidades de 
informações e dar suporte a muitos usuários ao 
mesmo tempo. Utilizado exclusivamente em 
fábricas e empresas de grande porte.

TIc
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servidores: 
são computadores capazes de servir diversas máquinas ao 
mesmo tempo. Possibilitaram às empresas difundirem a 
utilização do computador entre seus funcionários e setores.

perIFÉrIcos
São equipamentos eletrônicos que têm como objetivo permitir a comunicação homem-máquina. Esses 
Periféricos são classificados de acordo com sua finalidade: Entrada de Dados, Saída de Dados, Armazena-
mento ou Entrada e Saída de Dados.

perIFÉrIcos De entraDa
Todo componente que transmite alguma informação para dentro do computador ou qualquer compo-
nente que recebe alguma informação.

mouse
É um dispositivo de apontamento manual que permite selecionar e mover 
itens na tela. Um mouse pode ter vários formatos, cores e tamanhos. Quase to-
dos os programas vendidos atualmente foram projetados para trabalhar com o 
mouse. É essencial para a utilização do sistema operacional Windows.

Os mouses podem ser mecânicos (com esfera) ou ópticos, com ou sem fio (wi-fi e bluethooth). Sua conexão  
podem ser PS2 ou USB.

Além desses modelos citados acima, podemos encontrar no mercado, outros modelos de mouse que são:

trackball: é um mouse invertido que não desliza sobre a mesa. Você gira a esfera com os dedos.

touch pad: é uma superfície sensível a pressão e a movimentação. Quando você move a ponta do dedo 
ao longo da superfície, o ponteiro na tela se move na mesma direção.

bastão apontador: trata-se de um mini-joystick de notebook, com alavanca geralmente posicionada 
entre as teclas G, H e B, com o qual o usuário direciona o cursor na tela.

Joystick: ajuda a controlar o movimento de pessoas e objetos em muitos jogos no computador.

teclaDo
O Teclado é um dos principais periféricos. Podemos uti-
lizá-lo em diversos trabalhos com o computador. É com 
ele que digitamos documentos, além de comandar várias 
operações em programas.

HARDwARE

TIc



CADERNO DO PARTICIPANTE 
IDentIDaDe

FormaÇÃo De JoVens protaGonIstas 
para o munDo Do trabalho 74

scanner
A Função do Scanner é digitalizar uma imagem. Funciona como o inverso da 
impressora. Ou seja, ao invés de copiar para o papel, transforma cada ponto 
de cor em uma imagem digitalizada, podendo colocá-la em textos. É uma 
ferramenta muito útil para pessoas que fazem trabalhos gráfi cos ou editora-
ção eletrônica. Podemos encontrar equipamentos que possuem a função de 
digitalizar imagens ou documentos, bem como imprimi-los. São chamados 
de multifuncionais.

 

leItora ÓptIca 
Faz uma leitura dos caracteres que existem nas barras de informação e 
transmite esses caracteres para o computador. Exemplos de utilização de 
leitoras ópticas são: casas lotéricas em cartões de jogos (loto), cartões de 
respostas em concursos e vestibulares e caixas de supermercados em códi-
gos de barras ou Qrcodes.

GraVaDor De DVD
Digital Video Disk – O DVD é muito parecido com o CD, em aspecto físico. 
Um dos diferenciais reside no fato da maior capacidade de armazenamento, 
podendo chegar a 17 GB. Isto possibilita a digitalização de fi lmes de longa 
metragem, permitindo som com qualidade de cinema, com várias dubla-
gens e legendas em vários idiomas.

blu-raY
Blu-ray, também conhecido como BD (de Blu-ray Disc) é um formato de disco óptico da nova geração de 12 cm 
de diâmetro (igual ao CD e ao DVD) para vídeo de alta defi nição e armazenamento de dados de alta densidade.

É o sucessor do DVD, sendo capaz de armazenar fi lmes com resoluções de até 1080p (Full HD). Re-
quer uma TV full HD de LCD, plasma ou LED para exibir todo seu potencial e justifi car a troca do DVD.

Sua capacidade varia de 23GB (camada simples) a 54GB (camada dupla). O disco Blu
-Ray faz uso de um laser de cor azul-violeta, cujo comprimento de onda é 405 nano-
metros, permitindo gravar mais informação num disco do mesmo tamanho usado 
por tecnologias anteriores (o DVD usa um laser de cor vermelha de 650 nanometros).

HARDwARE

As primeiras leitoras de DVD foram acopladas, em sua fabricação, a 
gravadoras de CD, nomeadas COMBO, onde permitiam a gravação de CD 
e a reprodução dos DVDs.

dIca!

TIc



caderno do ParTIcIPanTe 
IDENTIDADE

formAção DE JovENs ProTAgoNIsTAs 
PArA o muNDo Do TrAbAlho 75

HARDwARE
DIFerenÇas entre o DVD e o blu-raY

blu-ray DVD

Capacidade
(armazenamento) 

Comprimento de 
Onda do Raio Laser

Taxa de 
Transferência

Formatos 
Suportados

Resistência a 
arranhões e gordura 
(Tecnologia Durabis II)

23.3 / 25 / 27 GB 
(Camada Única)
46.6 / 50 / 54 GB 
(Camada Dupla)

405 nm

54,0 MB/s bits

MPEG-2, MPEG-4 
AVC, VC-1

4.7 GB (Camada Única)
8,5GB  (Camada Dupla)
17 GB (Camada dupla 
em cada lado do disco)

650 nm

11,1 MB/s

MPEG-2

cÂmera FotoGrÁFIca DIGItal
A câmera ou câmera digital, seja ela máquina fotográfica ou 
de cinema, revolucionou o processo de captura de imagens, 
contribuindo para a popularização da fotografia ou da técni-
ca cinematográfica digital.

Ao invés de utilizar a película fotossensível (filme) para o registro das imagens, que requer, posteriormente 
a aquisição das imagens, um processo de revelação e ampliação das cópias, a câmera digital registra as ima-
gens através de um sensor que, entre outros tipos, pode ser do tipo CMOS ou do tipo CCD, armazenando as 
imagens em cartões de memória. Uma câmera pode suportar um só ou vários tipos de memória, sendo os 
mais comuns: CompactFlash tipos I e II, SmartMedia, MMC e Memory Stick e SD (estes, os dois mais usados).

Estas imagens podem ser visualizadas imediatamente no monitor da própria câmera, podendo ser apa-
gadas caso o resultado não tenha sido satisfatório. Posteriormente são transferidas para um e-mail, álbum 
virtual, revelação digital impressa, apresentadas em telas de TV ou armazenada em mídias.

mesa DIGItalIZaDora
Dispositivo que digitaliza os movimentos de uma caneta óptica em uma 
superfície especial. Muito utilizado no setor de artes gráficas e engenharia. 
Na realidade existem vários tipos de mesas digitalizadoras, para os mais va-
riados fins.

TIc
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perIFÉrIcos De saÍDa
São os componentes que transmitem informações ao usuário.

monItor
O Monitor é o principal meio de exibição de dados. 
Atualmente encontramos 2  tipos principais:

monitor de lcD
LCD significa “Liquid Crystal Display”, que quer dizer “Monitores de Cristal 
Líquido”. Nos monitores de LCD, a imagem é formada por pequenas célu-
las de cristal líquido entre duas placas de vidro, que são ativadas através 
de pequenos pulsos elétricos.

monitor de leD
Utiliza vários diodos emissores de luz (LEDs) por trás de um painel LCD. Pro-
porciona melhor contraste de imagem que a de LCD com iluminação trasei-
ra por Eletroluminescência (comuns). Além de maior economia de energia, 
essa tecnologia permite controlar a intensidade da luz por região da tela, 
proporcionando tons de preto mais naturais (menos iluminados), ao contrá-
rio das LCD convencionais, que emitem o feixe de luz através de apenas uma 
grande lâmpada plana. O uso de LEDs permite ainda a redução da espessura 

do monitor, por dispensar a Lâmpada.

Impressora
A impressora é um dos modos mais utilizados para a exibição dos dados (atrás apenas do monitor). É um 
meio fundamental para exibir seus dados, relatórios, documentos. Existem basicamente cinco tipos de im-
pressoras comerciais e 2 profissionais hoje em dia.

matricial
Um cabeçote de impressão se move pressionando uma fita com tinta, que ao encostar-se 
ao papel, o borra.

Jato de tinta
Um cabeçote de impressão se move pela página e em cada pequeno ponto de impres-
são é formada uma bolha de calor que estoura no papel, borrando a tinta.

laser
Imprime borrando em uma matriz de calor formada a partir da imagem do documento. 
É a de melhor qualidade de impressão.

HARDwARE
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Difusão de cera
Tecnologia parecida com a jato de tinta, com a diferença que é utilizado cera (líquida ou 
sólida) no lugar da tinta.

plotter
São utilizados em aplicações profi ssionais de sinalização interna e externa e na engenharia. 
Os plotters gráfi cos à tinta e à cera são muito parecidos com as impressoras à jato de tinta e 
difusão de cera. São, no entanto, muito maiores, imprimem em muitos substratos diferentes 
(como papel, lona, pano etc.), atingem resolução fotográfi ca e suportam tanto uso interno 
quanto externo. São utilizados na área de Sign Makers.

multifuncionais
São impressoras integradas com scanner, podendo ser utilizadas como fotocopiadoras 
e digitalizadoras de imagens. Alguns modelos também possuem recurso de fone/fax e de 
leitores de cartão de memória.

Impressoras 3D
Impressão 3D é uma forma de tecnologia de fabricação aditiva onde um objeto tridi-
mensional é criado por sucessivas camadas de material. São geralmente mais rápidas, 
mais poderosas e mais fáceis de se usar do que outras tecnologias de fabricação aditiva. 
Oferecem aos desenvolvedores de produtos a habilidade de, num simples processo, im-
primirem partes de alguns materiais com diferentes propriedades físicas e mecânicas. 
Tecnologias de impressão avançadas permitem imitar com precisão quase exata a apa-
rência e funcionalidades dos protótipos dos produtos.

perIFÉrIcos De entraDa e saÍDa / armaZenamento
São componentes que transmitem informações para o computador e para o usuário.

cartÕes De memÓrIa
Existem vários formatos de cartões de memória no mercado, já que os prin-
cipais fabricantes de máquinas digitais, em vez de se reunirem em torno de um 
padrão único, lançaram o seu próprio padrão. Entre esses formatos destacam-se 
o Compact Flash (CF), Memory Stick (MS), MultiMediaCard (MMC), Secure Digital 
(SD), SmartMedia (SM) e xD.

memÓrIa Flash
Os dispositivos de memória fl ash, conhecidos no Brasil como pendri-
ves, são dispositivos de armazenamento com capacidade que chega a 
superar 64 Gbytes. São plugados na entrada USB da máquina e são reco-
nhecidos automaticamente pelo Sistema Operacional.

HARDwARE
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 Alguns modelos de pendrive funcionam como receptor de sinais de TV 
Digital. Assim como alguns modems 3G funcionam como pendrive.

dIca!

moDem
O Modem é um acessório responsável por realizar a comunicação 
de dados. Basicamente, existem modems para o acesso discado e 
banda larga. Os modems para acesso discado geralmente são insta-
lados internamente no computador (em slots PCI), enquanto os mo-
dems para acesso em banda larga podem ser USB, Wi-Fi ou Ethernet. 

placa De som
A placa de som possibilita a execução de som no computador. É respon-
sável pela saída e entrada de som no computador. Tudo o que é ligado a som, 
passa por essa placa. Antigamente esses dispositivos eram vendidos separada-
mente e deveriam ser instalados em slots PCI da placa mãe. Com a evolução da 
tecnologia essas placas estão integradas diretamente a placa mãe.

placa De reDe
Quando você vir algum computador ligado a outro em uma empresa, 
saiba que isto é uma rede. As redes são várias máquinas interligadas para 
que todas elas tenham, geralmente, o mesmo conteúdo. Muito utilizado 
em grandes empresas, esse recurso de rede somente é possível através 
desta placa. Ela tem a finalidade de interligar um computador a outro, e 
assim sucessivamente. 

smartphones
Smartphone (telefone inteligente, numa tradução livre do inglês) 
é um telefone celular com funcionalidades avançadas que po-
dem ser estendidas por meio de programas executados por seu 
sistema operacional. Os sistemas operacionais dos smartphones 
são “abertos” (não confundir com código-fonte aberto), o que 
significa que é possível a qualquer pessoa desenvolver progra-

mas que podem funcionar nesses telefones. Geralmente um smartphone possui características míni-
mas de hardware e software, sendo as principais: a capacidade de conexão com redes de dados para 
acesso à internet, a capacidade de sincronização dos dados do organizador com um computador 
pessoal, e uma agenda de contatos que pode utilizar toda a memória disponível do celular – não é 
limitada a um número fixo de contatos. 

TIc
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InteGraÇÃo nos smartphones
Um aparelho de última geração pode ter mais de 32 GB de dados disponíveis, além de GPS nativo, 
filmadora, câmera digital, editores de texto, planilhas eletrônicas e centenas de aplicativos. A integra-
ção das funções no dispositivo também é de grande importância. Alguns aplicativos podem utilizar 
o GPS, o tocador (player) de música e a conexão de dados simultaneamente. Com esses recursos, 
durante um treinamento de corrida ou caminhada, o usuário pode acompanhar sua velocidade, a 
distância percorrida e o tempo de duração, além de ouvir música. Também é possível exportar os 
dados para o Google Earth, Maps, Latitude, ver o trajeto no mapa e verificar quais músicas foram 
ouvidas no percurso.

sIstemas operacIonaIs
Tal qual um computador, notebook, etc, um smartphone é dotado de um sistema operacional para 
realizar suas funções.  Atualmente os principais sistemas operacionais existentes são: iOS e Android. 
Também existem outros sistemas, tais como: Bada OS, Blackberry OS, Symbian, WebOS, Maemo e 
MeeGo, com esses 5 últimos baseados no kernel do Linux. A Microsoft vem para disputar com o seu 
sistema operacional, o Windows Phone 7.

HARDwARE

prIncIpaIs FabrIcantes De smartphones

• Apple
• Asus
• HTC - High Tech Computer Corporation
• LG
• Motorola
• Nokia
• RIM - Research in Motion Limited
• Samsung
• Sony
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InTrodUÇÃo ao 
ProceSSaMenTo de dadoS 23

O processador foi elaborado com uma forma de arquitetura que permite apenas se comunicar atra-
vés de “chaves” positivas e negativas, que assumem valores 0 (zero) e 1 (um). 

A este tipo de informação chamamos Código Binário ou Bit (do inglês Binary Digit), que é a Lingua-
gem de Máquina usada pelos computadores. Para cada informação, o computador utiliza diversos 0 e 
1 seguidos: 0011010101001011. Entretanto, utilizar o Bit como padrão para uma medida de tamanho 
de informação seria um tanto cansativo, pois as informações seriam medidas em milhares de bits.

Por isso, a unidade padrão de medida na informática é o Byte (Bynary Term, ou Termo Binário), que é 
o conjunto de 8 (oito) Bits. A um caractere, como uma letra, associamos um Byte.

exemplo:

G = 01000111 = 1 byte
Essa arquitetura não parou aí, pois à medida que os dados iam ficando maiores, era necessário au-
mentar os padrões de medida. Utilizou-se, então, a base 2 (as possibilidades 0 ou 1) e o expoente 10 
para os próximos padrões métricos de dados no computador. Assim, as grandezas variam sempre a 
cada 210 ou 1024 bytes:

23 Referências:
> Gartner Says Cloud Computing Will Be As Influential As E-business
> Cloud Computing - novo modelo de computação. Sisnema (22 de Janeiro de 2009).
> AT&T oferece cloud computing. Revista Info.
> Um estudo sobre os benefícios e os riscos de segurança na utilização de Cloud 
Computing. - Fabrício Rodrigues - Artigo publicado na UNISUAM

> O que é computação em nuvem?
> Cloud Computing: Conheça os sete riscos de segurança em cloud computing. 
Computer World (11 de Julho de 2008).
> http://www.google.com/chromebook/
> Nuvem Computacional completo. eiboo.com.br (5 de Novembro de 2009).
> Indústria Virtual. Webcenter 2.0.

TIc

SH
U

TT
ER

ST
O

Ck
/G

TS



caderno do ParTIcIPanTe 
IDENTIDADE

formAção DE JovENs ProTAgoNIsTAs 
PArA o muNDo Do TrAbAlho 81

INTRODUçãO AO PROCESSAMENTO DE DADOS

tabela De conVersÃo Das unIDaDes
(O valor correto é 1024, conforme tabela acima, mas para facilitar as 
contas usaremos o valor 1000).

bit byte Kbyte mbyte Gbyte

x 8

÷ 8

x 1000

÷ 1000

x 1000

÷ 1000

x 1000

÷ 1000

meDIDa representa o mesmo Que:

medida representa o mesmo que

Bit (b) 0 ou 1 – menor unidade de informação

Byte (B) Conjunto de 8 bits ou 1 caractere

kilobyte (kB) 210 ou 1024 Bytes

Megabyte (MB) 220 ou 1024 kilobytes

Gigabyte (GB) 230 ou 1024 Megabytes

Terabyte (TB) 240 ou 1024 Gigabytes

Petabyte (PB) 250 ou 1024 Terabytes
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Ler / dorT 24

24 Fontes: Sua Saúde (publicado em: 03/01/2003), http://www.areaseg.com/ler/queeler.html 

SEBASTIAN kAULITZkI/SHUTTERSTOCk

Ombros relaxados

Topo da tela no nível dos 
olhos ou pouco abaixo

45-70 cm  (18-28 in.)

Cotovelos e mãos alinhados

Tela posicionada 
para evitar brilhos

Nível dos cotovelos ou 
levemente inclinados

Parte inferior 
das costas apoiada

Espaço abaixo da área 
de trabalho desobstruído

Pés paralelos ao chão 
ou em decanso

Coxas levemente 
inclinadas

saIba maIs sobre lesÕes por esForÇos repetItIVos
As lesões por esforços repetitivos (LER) ou as lesões por traumas cumulativos (LTC) são um grupo de doenças 
causadas pelo uso excessivo de determinada articulação, principalmente envolvendo as mãos, os punhos, 
cotovelos, ombros e joelhos. Essas doenças têm merecido destaque ultimamente devido ao aumento de 
casos que estão aparecendo, principalmente nas pessoas que trabalham com computadores e vem apre-
sentando sintomas de dor e inflamação nas mãos. Por serem doenças que envolvem certas profissões, elas 
são consideradas doença do trabalho e muitas vezes levam o paciente à perda de dias de serviço, bem como 
afetam o andamento das empresas. Por essa razão, as empresas estão cada vez mais se preocupando em 
orientar os funcionários, para que esses possam se prevenir das lesões.

causas
A causa direta parece ser o uso excessivo de determinadas articulações do corpo, em geral relacionado a 
certas profissões. Como exemplo, poderemos citar os datilógrafos, os operadores de caixas registradoras, 
os profissionais da área de computação, os trabalhadores de linhas de montagem, costureiras e outros. 
Essas pessoas passam horas fazendo o mesmo movimento com as mãos ou braços, provocando uma in-
flamação das estruturas ósseas, ou nos músculos, nos tendões ou mesmo comprimindo nervos e a circu-
lação. Existem várias doenças que podem ser enquadradas nesse grupo LER, cada uma delas com uma 
característica diferente, mas que irão levar no final aos sintomas de dor, fraqueza e fadiga das articulações, 
impedindo a pessoa de trabalhar normalmente.

sImulanDo o Descanso
A posição em que há menores chances de usuários de computadores desenvolverem LER simula a postura 
da pessoa quando descansa em posição sentada; ou seja, com as mãos (quase) apoiadas sobre as pernas e 
o corpo levemente para trás.
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SISTeMa oPeracIonaL
É um programa ou um conjunto de programas cuja função é servir de interface entre um computador 
e o usuário, ou seja, é o Sistema Operacional que interpreta os comandos de uma pessoa e o traduz em 
linguagem de máquina, e vice-versa. Todos os processos de um computador estão por de trás de uma 
programação complexa que comanda todas as funções que um utilizador impõe à máquina. Existem 
vários sistemas operacionais; entre eles, os mais utilizados no dia a dia, sobretudo em computadores 
domésticos são o Windows, Linux e Mac OS/X.

Um computador com o sistema operacional instalado poderá não dar acesso a todo o seu conteúdo de-
pendendo do utilizador. Com um sistema operacional, podemos estabelecer permissões a vários utilizado-
res que trabalham com ele. Existem dois tipos de contas que podem ser criadas num sistema operacional, 
as contas de administrador (root no sistema linux) e as contas limitadas. A conta Administrador (root) é 
uma conta que oferece o acesso total ao sistema, desde a gestão de pastas, arquivos e software de trabalho 
ou entretenimento ao controle total do Hardware (equipamento) instalado. A conta limitada é uma conta 
que não tem muitas permissões. Para que o usuário limitado possa ter acesso a outros conteúdos do disco 
ou de software, o administrador poderá personalizar a conta oferecendo permissões a algumas funções do 
sistema, como também poderá retirar acessos a certas áreas do sistema.

TIc
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1) Windows
2) Linux
3) Mac OS
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coMPUTaÇÃo 
eM nUVeM

O conceito de computação em nuvem (em inglês, cloud computing) refere-se à utilização da me-
mória e das capacidades de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilha-
dos e interligados por meio da Internet, seguindo o princípio da computação em grade. 

O armazenamento de dados é feito em serviços que poderão ser acessados de qualquer lugar do 
mundo, a qualquer hora, não havendo necessidade de instalação de programas ou de armazenar 
dados. O acesso a programas, serviços e arquivos é remoto, através da Internet - daí a alusão à nuvem. 
O uso desse modelo (ambiente) é mais viável do que o uso de unidades físicas.

Num sistema operacional disponível na Internet, a partir de qualquer computador e em qualquer 
lugar, pode-se ter acesso a informações, arquivos e programas num sistema único, independente 
de plataforma. O requisito mínimo é um computador compatível com os recursos disponíveis na 
Internet. O PC torna-se apenas um chip ligado à Internet — a “grande nuvem” de computadores — 
sendo necessários somente os dispositivos de entrada (teclado, mouse) e saída (monitor).

TIc
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corrIda PeLa TecnoLoGIa
Empresas como Amazon, Google, IBM e Microsoft foram as primeiras a iniciar uma grande ofensiva nessa 
“nuvem de informação” (information cloud), que especialistas consideram uma “nova fronteira da era digital”. 
Aos poucos, essa tecnologia vai deixando de ser utilizada apenas em laboratórios para ingressar nas empre-
sas e, recentemente em computadores domésticos.

O primeiro serviço na Internet a oferecer um ambiente operacional para os usuários—antigamente, dis-
ponível no endereço www.webos.org—foi criado por um estudante sueco, Fredrik Malmer, utilizando as 
linguagens XHTML e Javascript. Atualmente, o termo AJAX é adotado para definir a utilização dessas duas 
linguagens na criação de serviços na Internet.

Em 1999, foi criada nos EUA a empresa WebOS Inc., que comprou os direitos do sistema de Fredrik 
e licenciou uma série de tecnologias desenvolvidas nas universidades do Texas, Califórnia e Duke. O 
objetivo inicial era criar um ambiente operacional completo, inclusive com API para o desenvolvi-
mento de outros aplicativos.

VantaGens

TIc

A maior vantagem da computação em nuvem é a 
possibilidade de utilizar softwares sem que estes 
estejam instalados no computador. Mas há outras 
vantagens:

l Na maioria das vezes o usuário não precisa 
se preocupar com o sistema operacional e 
hardware que está usando em seu computador 
pessoal, podendo acessar seus dados na “nuvem 
computacional” independentemente disso;

l As atualizações dos softwares são feitas 
de forma automática, sem necessidade de 
intervenção do usuário;

l O trabalho corporativo e o compartilhamento de 
arquivos se tornam mais fáceis, uma vez que todas 
as informações se encontram no mesmo “lugar”, ou 
seja, na “nuvem computacional”;

l Os softwares e os dados podem ser acessados 
em qualquer lugar, bastando que haja acesso à 
Internet, não estando mais restritos ao ambiente 
local de computação, nem dependendo da 

sincronização de mídias removíveis;

l O usuário tem um melhor controle de gastos 
ao usar aplicativos, pois a maioria dos sistemas 
de computação em nuvem fornece aplicações 
gratuitamente e, quando não gratuitas, são pagas 
somente pelo tempo de utilização dos recursos. 
Não é necessário pagar por uma licença integral de 
uso de software;

l Diminui a necessidade de manutenção da 
infraestrutura física de redes locais cliente/
servidor, bem como da instalação dos softwares 
nos computadores corporativos, pois esta fica 
a cargo do provedor do software em nuvem, 
bastando que os computadores-clientes 
tenham acesso à Internet;

l A infraestrutura necessária para uma solução 
de cloud computing é bem mais enxuta do que 
uma solução tradicional de hosting ou collocation, 
consumindo menos energia, refrigeração e espaço 
físico e consequentemente contribuindo para 
preservação e uso racional dos recursos naturais.
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SISTeMaS aTUaIS
Os sistemas operacionais para Internet mais utilizados são:

l Google chrome os: Desenvolvido pela Google, vem com os Chromebooks, 
tendo sido lançado no dia 15 de junho de 2011 nos EUA, Reino Unido, Espanha 
e em outros 4 países. Trabalha com uma interface diferente, semelhante ao do 
Google Chrome, em que todas as aplicações ou arquivos são salvos na nuvem 
e sincronizados com sua conta do Google, sem necessidade de salvá-los no 
computador, já que o HD dos dois modelos de Chromebooks anunciados contam 
com apenas 16gb de HD.

l Joli os: desenvolvido por Tariq krim, o ambiente de trabalho chamado 
jolicloud usa tanto aplicativos em nuvem quanto aplicativos offl  ine, 
baseado no ubuntu notebook remix, já tem suporte a vários navegadores 
como google chrome, safari, fi refox, e esta sendo desenvolvido para 
funcionar no android.

l Youos: desenvolvido pela empresa WebShaka, cria um ambiente de trabalho inspirado nos 
sistemas operacionais modernos e utiliza a linguagem Javascript para executar as operações. Ele 
possui um recurso semelhante à hibernação no MS-Windows XP, em que o usuário pode salvar a 
área de trabalho com a confi guração corrente, sair do sistema e recuperar a mesma confi guração 
posteriormente. Esse sistema também permite o compartilhamento de arquivos entre os usuários. 
Além disso, possui uma API para o desenvolvimento de novos aplicativos, sendo que já existe uma 
lista de mais de 700 programas disponíveis. Fechado pelos desenvolvedores em 30 de julho de 2008.

l Desktoptwo: desenvolvido pela empresa Sapotek, tem como pré-requisito a presença 
do utilitário Flash Player para ser utilizado. O sistema foi desenvolvido para prover todos os 
serviços necessários aos usuários, tornando a Internet o principal ambiente de trabalho. Utiliza a 
linguagem PHP como base para os aplicativos disponíveis e também possui uma API, chamada 
Sapodesk, para o desenvolvimento de novos aplicativos. Fechado pelos desenvolvedores.

l G.ho.st: Esta sigla signifi ca “Global Hosted Operating SysTem” (Sistema Operacional Disponível 
Globalmente), tem como diferencial em relação aos outros a possibilidade de integração com 
outros serviços como: Google Docs, Meebo, ThinkFree, entre outros, além de oferecer suporte a 
vários idiomas.

l eyeos: Este sistema está sendo desenvolvido por uma comunidade  
denominada EyeOS Team e possui o código fonte aberto ao público. O 
objetivo dos desenvolvedores é criar um ambiente com maior compatibilidade 
com os aplicativos atuais, MS-Offi  ce e OpenOffi  ce. Possui um abrangente 
conjunto de aplicativos, e o seu desenvolvimento é feito principalmente com o 
uso da linguagem PHP.
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l icloud: Sistema lançado pela Apple em 2011, é capaz de armazenar até 
5 GB de fotos, músicas, documentos, livros e contatos gratuitamente, com a 
possibilidade de adquirir mais espaço em disco (pago).

l ubuntu one: Ubuntu One é o nome da suíte que a Canonical 
(Mantenedora da distribuição Linux Ubuntu) usa para seus serviços 
online. Atualmente com o Ubuntu One é possível fazer backups, 
armazenamento, sincronização e compartilhamento de arquivos e vários 

outros serviços que a Canonical adiciona para oferecer mais opções e conforto para os usuários. 

l Ibm smart business - Sistema da IBM que engloba um 
conjunto de serviços e produtos integrados em nuvem 
voltados para a empresa. O portfólio incorpora sofi sticada 
tecnologia de automação e autosserviço para tarefas tão 

diversas como desenvolvimento e teste de software, gerenciamento de computadores e 
dispositivos, e colaboração. Inclui o Servidor IBM CloudBurst server (US) com armazenamento, 
virtualização, redes integradas e sistemas de gerenciamento de serviço embutidos.

l Windows azure - É uma plataforma em nuvem aberta que 
permite criar, implantar e gerenciar aplicativos rapidamente 
em uma rede global de data centers gerenciado pela Microsoft. 

Você pode criar aplicativos usando qualquer linguagem, ferramenta ou estrutura. E pode integrar 
seus aplicativos em nuvem pública com seu ambiente de TI existente com segurança.           
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SISTeMaS oPeracIonaIS
WInDoWs

Quando ligamos o computador, automaticamente o Sistema Operacional é iniciado.

Ao iniciar o Windows ou Linux a primeira tela que temos é a Tela de Login. Informamos a senha e seleciona-
mos o usuário que irá utilizar o computador. 

Ao entrarmos com o nome e a senha do usuário (caso haja), o Sistema Operacional efetuará o Login e nos 
apresentará a Área de Trabalho ou Desktop.

Área De trabalho

WIndoWS

Windows 7 - Componentes da Área de Trabalho

> Ícones: conhecidos também como “atalhos” 
porque dão acesso a um determinado programa 
ou a uma determinada pasta, os ícones podem 
ser programados para servir como “atalho” para 
qualquer finalidade. 

> barra de tarefas: barra geralmente localizada 
na parte inferior da tela. Serve para listar os pro-
gramas utilizados enquanto se trabalha, poden-
do alternar entre eles.

Na Barra de tarefas também encontramos:
1. botão Iniciar: botão localizado no lado es-
querdo da barra de tarefas, através do qual são 
iniciadas 90% das ações do computador.

2. barra de Inicialização rápida: essa barra 
exibe ícones nos quais você pode clicar para abrir programas rapidamente, mostrar a área de traba-
lho ou realizar outras tarefas. Clique sobre a seta < na barra de tarefas para visualizar os programas 
da inicialização rápida.
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SISTEMAS OPERACIONAIS - wINDOwS

WIndoWS

3. relógio: localizado no lado direito da barra de tarefas, colocando o mouse sobre o relógio, pode-se ver a 
data atual. Para alterar hora ou data basta dar um clique duplo neste ícone.

4. bandeja do sistema: São os ícones localizados antes do relógio, eles indicam todos os aplicativos 
que estão em execução em segundo plano. Isto é, estão funcionando, mas sem aparecer como janela 
na área de trabalho. 

FaZenDo loGoFF
Logoff nada mais é do que encerrar uma seção (ou seja, o 
usuário informa ao computador que não deseja mais traba-
lhar em seu Desktop), mas sem desligar a máquina.

Ao fazer logoff no computador, você fecha a sua conta de 
usuário, mas o computador permanece ligado para que seja 
facilmente acessado quando for necessário fazer logon no-
vamente.

1 - Clique no botão Iniciar
2 - Escolha Fazer Logoff

Trocar Usuário: use esta opção na seguinte situação: outro usuário vai usar o computador, mas depois você 
irá continuar a usá-lo. Então o Windows não fechará seus arquivos e programas e, quando você voltar ao seu 
usuário, a área de trabalho estará exatamente como você deixou.

Fazer logoff: este caso é também para a troca de usuário. A diferença é que, ao efetuar o logoff, todos os 
programas do usuário atual serão fechados e, só depois, aparece a janela para a escolha do usuário.

opÇÃo DeslIGar o computaDor
Clicando-se em Iniciar, Desligar o Computador, teremos uma janela em que é possível escolher entre três 
opções:

> em espera: desta forma, quando ele for ligado novamente, a área de trabalho se apresentará 
exatamente como você deixou, com os programas e arquivos que você estava usando abertos.

> Desligar: desliga o Windows fechando todos os programas abertos.

> reiniciar: desliga e liga o computador quase simultaneamente.

> hibernar: desliga o computador de forma que todos os aplicativos que estão abertos são 
preservados para continuar o uso, após religamento. 
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Na prática, todo o conteúdo que está sendo trabalhado e que por isso está na memória RAM, é deslocado 
para um espaço específico no disco rígido, assim, quando a máquina for religada, todo o conteúdo que foi 
guardado no disco rígido volta para a memória RAM, revertendo a máquina ao estado como foi hibernada.

Janelas
O sistema operacional Windows (janelas, em inglês), utiliza o conceito de janelas para representar cada pro-
grama em utilização e têm formato padrão contendo: 

> barra de titulo, onde indica o nome do aplicativo, do arquivo ou da pasta, além de ser o local onde movi-
mentamos a janela.

> margens (linhas limites da janela), onde mudamos o tamanho da janela.

> Uma barra de menus onde encontramos várias opções da janela e do aplicativo em questão.

> botões que ficam na parte superior direita da janela, sendo a mais a esquerda para minimizar a janela, a do 
centro para maximizar a janela e a da direita para encerrar e fechar a janela.

> barras de rolagem do conteúdo da janela, uma que rola verticalmente e outra horizontalmente.

1) Barra de menus
2) Barra de título
3) Botão minimizar
4) Botão maximizar

5) Botão fechar
6) Barra de rolagem
7) Borda



caderno do ParTIcIPanTe 
IDENTIDADE

formAção DE JovENs ProTAgoNIsTAs 
PArA o muNDo Do TrAbAlho 92

SISTEMAS OPERACIONAIS - wINDOwS

WIndoWS

1. barra de menu: barra de opções da janela, na qual encontramos os recursos do programa. No 
Windows 7, a barra de ferramentas vem oculta por padrão

2. barra de títulos: barra superior da janela, na qual se listam o nome do programa e o nome do 
documento ativo.

3. botão minimizar: reduz a janela a um botão na barra de tarefas. 

4. botão maximizar: amplia a janela ao tamanho máximo. 

5. botão Fechar: fecha a janela ativa.

6. barras de rolagem: servem para deslocar o conteúdo da tela, aparecem quando o conteúdo 
existente é maior que o conteúdo da janela. Podem ser na vertical e/ou horizontal.

7. bordas e cantos: é possível arrastá-los com o ponteiro do mouse para alterar o tamanho da 
janela.

Outras janelas podem ter botões, caixas ou barras adicionais, mas normalmente também têm as 
partes básicas.

muDanDo o tamanho
É possível mudar o tamanho das janelas na Área de Trabalho, mas para essa ação a janela precisa 
estar dimensionada. Para mudar o tamanho de uma janela na Área de Trabalho, siga os passos:

> Para alterar a largura da janela aproxime o ponteiro do mouse da borda esquerda ou 
direita da janela; o ponteiro do mouse se converterá em uma seta horizontal com duas 
pontas; mantendo o botão direito do mouse pressionado, arraste a borda para a direita 
ou para a esquerda, altere a largura da janela como desejar.

> Siga este exemplo para mudar também a altura da janela, apontando para a borda 
superior ou inferior da janela, neste caso o ponteiro do mouse se converterá em uma 
seta vertical de duas pontas e as bordas superior e inferior deverão ser arrastadas para 
cima e para baixo.

> Para alterar a altura e a largura da janela ao mesmo tempo, o ponteiro do mouse 
deverá ser apontado para uma diagonal da janela que se converterá em uma seta 
diagonal com duas pontas; seguindo os exemplos anteriores, arraste a borda para 
qualquer direção.
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alternanDo entre Janelas
Para alternar entre vários programas abertos, utilize o botão do programa desejado na barra de tarefas. 
Além disto, podemos usar a combinação de teclas Alt+Tab, para alternar janelas via atalho.

meu computaDor 
Como o próprio nome já está dizendo, neste item você terá uma visão geral do que há no computador. Por 
ele você terá acesso aos arquivos, painel de controle, aos discos e outros.

Para executar a janela de Meu Computador, basta clicar duplamente com o botão direito do mouse sobre o 
seu ícone representativo localizado na Área de Trabalho do Windows.

Os discos e pastas principais são agrupados por tipo na janela de “Meu Computador”. Dependendo das 
características de sua máquina, o usuário poderá encontrar vários grupos diferentes. Basicamente, os mais 
importantes agrupamentos são as “Unidades de Disco Rígido”, que apresentam a descrição dos discos fixos 
da máquina, e ainda os “Dispositivos com Armazenamento Removível”, que mostram as unidades portáteis 
de gravação. Do lado esquerdo, existem também outras opções de acesso, como o “Painel de Controle” e o 
“Locais de Rede”.

Arquivo é qualquer informação que você tenha armazenado no disquete, winchester ou CD. Um programa, 
um jogo, um texto ou qualquer outra informação que você colocar em seu disco será um arquivo.

DIsposIÇÃo Das Janelas
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O arquivo é nomeado por seu criador ao salvá-lo. Porém, a extensão é atribuída pelo programa que o criou. 
Assim, arquivos criados nos Word possuem extensão .DOC; no Excel, extensão .XLS; Paint, .JPG; .BMP; .GIF. 

selecIonanDo arQuIVos e pastas
Para selecionar arquivos ou pastas:

> Basta dar um clique sobre o ícone representativo do arquivo ou pasta que se deseja selecionar.
Para selecionar um grupo de arquivos ou pastas que estejam em sequência:

> Dê um clique no primeiro arquivo

> Posicione o cursor sobre o último arquivo da lista a ser selecionada

> Mantenha a tecla Shift pressionada

> Clique com o mouse sobre o último arquivo da lista (assim a seleção estará feita).

Para selecionar mais de um arquivo ou pastas que não estejam em sequência, use a tecla Ctrl pressionada 
enquanto dá um clique com o mouse (assim a seleção estará feita).

alGuns tIpos De eXtensÕes

eXtensÃo DescrIÇÃo

BAk   Cópias de segurança

TXT   Arquivos de textos sem formatação

DOC   Documento do Word

XLS   Planilha do Excel

PPT e PPS  Apresentação do PowerPoint

ZIP   Arquivos compactados

MP3, WAV, WMA Arquivos de áudio

WMV, AVI, MPG  Arquivos de vídeo

JPG, PNG  Fotografias

GIF, BMP  Desenhos
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pastas
As pastas, cujo ícone é facilmente identificado (desenhos de pastas amarelas), são espaços criados dentro 
da unidade com a função de armazenar as informações de maneira organizada. Para abrir uma pasta, use 
também um duplo clique.

unIDaDe De DIsco FIXo
No geral, um computador possui um  Disco Rígido (HD), fixo no gabinete da CPU e 
representado pela letra “C”. Para otimizar o seu uso, um HD pode ser dividido em “partições”, 
criando duas ou mais unidades fixas a partir de uma só. Nesse caso, cada partição seria 
identificada com uma letra a partir da letra “C”.

unIDaDe De cD/DVD
Caso sua máquina possua entrada para leitura de CD/DVD, essa unidade será representada 
por uma letra posterior à da identificação do HD. Geralmente apresenta-se com a letra “D” 
ou “E”.

paInel De controle e meus locaIs De reDe
Use o painel de controle para acessar as configurações de diversos itens do 
seu computador, e obtenha acesso a outras máquinas de um grupo através 
dos locais de rede.

Com um clique-duplo sobre uma unidade de disco, o Windows exibirá o conteúdo existente dentro de 
uma nova janela. Abaixo, temos o conteúdo do disco rígido.
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meus Documentos
Existe um local (pasta) que é padrão para guarda dos dados pessoais do usuário, esta pasta denomina-se 
Meus Documentos. Dentro desta pasta também existem locais reservados para músicas (Minhas Músicas), 
imagens (Minhas Imagens), entre outras.

WInDoWs eXplorer
O Windows Explorer é um programa de gerenciamento de arquivos. Nele podemos ter 
acesso a todos os dados do computador.

1 - Clique no botão Iniciar
2 - Indique a opção Programas > Acessórios
3 - Clique sobre o Windows Explorer.

Ao abrirmos o Windows Explorer, temos uma visão geral dos itens do computador como uma Hierarquia ou 
“Árvore Invertida” – que são os diretórios e seus subdiretórios. 

Ao prepararmos o disco local (Winchester) para receber informações (formatar), este fica constituído por 
uma seção conhecida como Diretório Principal ou Pasta Raiz, normalmente chamada de “Disco Local - c: ”. A 
partir deste, podemos criar vários subdiretórios, com a finalidade de uma melhor organização e arrumação 
das informações.

Temos ainda dentro do Windows Explorer algumas pastas que tem o sinal de              ou   

 O sinal de              expande a pasta mostrando as pastas interiores, mas sem entrar nelas.

Já o sinal de               recolhe a expansão da pasta, escondendo as pastas visíveis. 
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copIanDo arQuIVos ou pastas

método 1:
1 - Selecione o(s) arquivo(s) desejado(s)
2 - Clique no Menu Editar, opção Copiar.
3 - Clique no local de destino 
      (para o qual será copiado)
4 - Clique no Menu Editar, opção Colar.

método 2:
1 - Selecione o(s) arquivo(s) desejado(s)
2 - Pressione o botão direito do mouse 
e arraste até o local de destino
3 - Escolha a opção Copiar Aqui.

moVenDo arQuIVos ou pastas

método 1:
1 - Selecione o(s) arquivo(s) desejado(s)
2 - Clique no menu Editar, opção Recortar.
3 - Clique no local de destino (para o qual será copiado)
4 - Clique no menu Editar, opção Colar.

método 2:
1 - Selecione o(s) arquivo(s) desejado(s)
2 - Pressione o botão direito do mouse e arraste até o local de destino
3 - Escolha a opção Mover Aqui.

eXemplo:
1 2
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renomeanDo arQuIVos ou pastas
Um arquivo é nomeado durante sua primeira gravação, podendo esse nome ser alterado posteriormente. 
Para alterar o nome de um arquivo ou pasta:

Localize a pasta, arquivo, objeto a ser renomeado;

1. Clique com o botão direito do mouse sobre o objeto, arquivo ou pasta;
2. Um submenu será exibido clique na opção Renomear.
3. Digite o nome que deseja exibir no campo localizado abaixo ou ao lado do ícone
4. Após digitar o novo nome, clique em algum lugar vazio da Área de Trabalho 
ou pressione Enter no teclado.

JoGanDo arQuIVos ou pastas na lIXeIra

Quando se utiliza o copiar, o computador criará uma duplicada dos 
arquivos selecionados, ao utilizar o recurso mover o computador irá tirar 
o arquivo selecionado da pasta atual e levá-lo para a pasta de destino.
Sempre na ação de copiar, temos duas pastas em questão: 
pasta origem > É o local onde se encontra o que vai ser copiado.
pasta Destino > É o local para onde vai o que foi copiado.

eXTra!

> O Windows XP permite usar letras, números, espaços e 
alguns sinais de pontuação nos nomes dos ícones da Área de Trabalho.
> Não permite usar os seguintes caracteres: \ : / * ? “ > < |
> Também é possível renomear um ícone clicando em seu nome duas 
vezes lentamente e digitando o novo nome.

eXTra!

1 - Clique sobre o ícone do arquivo, pasta ou 
objeto que deseja apagar para selecioná-lo.
2 - Pressione no teclado a tecla Delete.
3 - O Windows exibirá uma caixa de diálogo 
(figura ao lado) pedindo a sua confirmação; 
clique em Sim.
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 Caso não queira que os arquivos sejam excluídos para a lixeira, mas sim 
eliminados defi nitivamente do computador, mantenha a tecla SHIFT 
pressionada antes e durante pressionar DELETE.

BIZZU!

lIXeIra
A Lixeira é um dos recursos mais úteis para os usuários do Microsoft 
Windows XP. Sua fi nalidade é armazenar os arquivos apagados por um 
determinado tempo de forma a permitir uma recuperação segura desses 
arquivos em caso de arrependimento.

Para verifi car o conteúdo da Lixeira, dê um clique duplo sobre o seu ícone 
localizado no Windows Explorer ou na Barra de Tarefas.

recuperanDo um arQuIVo eXcluÍDo
Para recuperar um ou mais arquivos, pastas ou objetos contidos na Lixeira, bas-
ta selecioná-los e, através do menu Arquivo, escolher o comando Restaurar.

Para recuperar todos 
os itens enviados para 
a Lixeira, clique com o 
mouse sobre a opção 

Restaurar todos os 
itens, localizada na Tela 
de Tarefas da “Lixeira”.

esVaZIar lIXeIra

Clique na opção 
Esvaziar Lixeira ou 

clicando sobre a opção 
Esvaziar Lixeira do 

menu Arquivo.
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menu InIcIar

eXecutar
É o processo de abrir um programa ou aplicativo diretamente, através de linha de comando.
Podemos usar o atalho “Win+R”.

como FaZer
1 – Entrar no Menu Iniciar e ir em executar.
2 – Escreva a linha de comando, ou entre em procurar 
e localize o programa ou aplicativo e selecione o de abrir.
3 – Dê oK.
 

localIZanDo arQuIVos ou pastas
No Windows Explorer, a partir do Windows Vista, basta você identificar o local marcado na imagem ao 
lado e inserir o nome do arquivo que a busca será feita.
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personalIZanDo o WInDoWs

barra De tareFas
A Barra de Tarefas é muito importante para um bom desempenho no PC. Quando menos esperamos, 
(sempre) precisamos dela. No decorrer do curso, você vai descobrir como usá-la. 
  
1. Clique com o Botão Direito do Mouse sobre a Barra de Tarefas
2. Em seguida dê um clique na opção Propriedades.
3. Na caixa que se abre marque as opções desejadas.

> Bloqueia a barra de tarefas para que não seja possível mudá-la de lugar.
> Oculta automaticamente a Barra de Tarefas, exibindo-a novamente assim que o cursor passar pelo 
seu local de origem.
> Mantém a barra de tarefas sempre visível. 
> Agrupa (une) todos os botões do mesmo programa.
> Barra de Inicialização exibe alguns ícones (atalhos) na Barra de Tarefas.
> Exibe ou oculta o relógio, localizado à direita da Barra de Tarefas.
> Oculta os ícones que não estão sendo usados na Área de Trabalho.

estilo menu Iniciar: basicamente é exibido em duas colunas, facilitando assim o acesso a outros atalhos.

estilo clássico: esse estilo exibe basicamente 01 coluna, como nas versões anteriores do Windows.
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muDanDo o papel 
De pareDe no WInDoWs 7
Papel de parede ou plano de fundo é a imagem que 
utilizamos para embelezar a área de trabalho, podemos 
usar como plano de fundo, desenhos, fotografi as e outros 
tipos de imagens.

1. Clique com o botão auxiliar 
do mouse sobre a Área de trabalho.
2. Escolha a opção Personalizar.
3. Clique sobre a opção Plano de fundo da área de trabalho.
4. Selecione um plano de fundo disponível, ou, clique em 
Procurar, para escolher uma imagem em seus arquivos, 
tipo foto.
5. Clique no botão “Salvar Alterações”.

muDanDo a proteÇÃo De tela
1. Clique com o botão auxiliar do mouse sobre a Área de trabalho.
2. Escolha a opção Personalizar.
3. Clique sobre a opção Proteção de tela.
4. Selecione uma proteção de tela disponível.
5. Clique no botão Ok.

Dentre as opções de tela está a opção Texto 3D que permite digitar um 
texto. Na caixa de diálogo Confi gurações é possível formatar o texto, 
escolher a cor do fundo e a velocidade.

BIZZU!
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trocar aparÊncIa
Utiliza-se este recurso quando deseja-se 
mudar as cores do desktop.

> Janelas e botões: possui duas opções de estilo: 
XP e clássico do Windows.

> esquema de cores: lista de cores predefinidas.

> tamanho da fonte: permite aumentar 
ou diminuir a fonte do esquema escolhido.

Data / hora
A função do programa Data/Hora é alterar a data e a hora do sistema.
1 - Clique com o botão direito do mouse sobre o relógio na barra de tarefas
2 - Escolha a opção Ajustar data/hora.
3 - Ao acessá-lo, é exibida uma caixa de diálogo com duas páginas. Na primeira, pode-se alterar a data 
dando um clique sobre uma data da página do calendário ou rolando os meses e os anos através das 
caixas de listagem.
4 - Clique em Ok.
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paInel De controle
Use as sofisticadas ferramentas do Painel de controle para personalizar seu computador! Este é o 
local indicado para instalar novo hardware, adicionar e remover programas, alterar a aparência da 
tela e muito, muito mais. Se você não conseguir localizar o que está procurando, digite uma frase ou 
palavra-chave no campo Pesquisar e clique no botão Pesquisar. 

O Painel de controle também inclui diversas ferramentas 
administrativas em Ferramentas administrativas.
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prIncIpaIs opÇÕes Do paInel De controle
> adicionar um novo hardware: ajuda a instalar novos equipamentos no computador.

> adicionar ou remover programas: ajuda a gerenciar programas e componentes do computador. 

> conexões de rede: gerenciar um número muito grande de conexões de rede e de Internet pode ser 
confuso. Enriqueça seus conhecimentos sobre como gerenciar conexões de rede e de Internet para 
usuários remotos e locais.

> contas de usuário: uma conta de usuário define as ações que um usuário pode executar no 
Windows. Em um computador autônomo ou em um computador membro de um grupo de trabalho, 
uma conta de usuário estabelece os privilégios atribuídos a cada usuário.

> controladores de jogo: utilize os Controladores de jogo para adicionar, configurar e personalizar 
hardware de controle de jogos, como joysticks e gamepads no seu computador.

> sons e dispositivos de áudio: permite atribuir sons a alguns eventos de sistema. Eventos de 
sistema referem-se, por exemplo, a um programa de computador que executa uma tarefa ou que tem 
problemas para executá-la, a minimização ou maximização de uma janela de programa ou a tentativa 
de copiar um arquivo para um disquete sem que ele esteja na unidade.

> opções de acessibilidade: é possível ajustar a aparência e o comportamento do Windows para 
melhorar a acessibilidade para alguns usuários com dificuldades motoras, auditivas e visuais sem 
precisar de software ou hardware adicional. 

> o Windows inclui os seguintes programas para melhorar a acessibilidade:
> A Lente de Aumento, que aumenta parte da tela para facilitar a visualização. 

> O Narrator, que utiliza tecnologia de conversão de texto em fala para ler em voz alta o 
conteúdo da tela. Isso é útil para portadores de deficiência visual. 

> O Teclado Virtual, que fornece aos usuários com mobilidade limitada a capacidade de 
digitar na tela utilizando um dispositivo apontador. 

> O Gerenciador de Utilitários, que permite verificar o status de um dos programas 
de acessibilidade e iniciar ou parar um desses programas. Os usuários com acesso 
de administrador podem definir o programa para indicar quando o Gerenciador de 
utilitários for iniciado.
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InIcIando o LInUX
O GNU/Linux, ou simplesmente Linux é um sistema operacional criado em 1991 por Linus Torval-
ds na universidade de Helsinki – Finlândia. É um sistema operacional de código aberto distribuído 
gratuitamente pela Internet, não sendo crime fazer cópias e instalá-lo em diversos computadores. 
Diante disto a comunidade Linux cresce de uma maneira impressionante. Muitos desenvolvedores e 
usuários contribuem com o Linux fazendo otimizações e melhorias diversas. Um bom exemplo são 
as traduções feitas para o português do Brasil.

as DIstrIbuIÇÕes
O Código fonte do Linux está liberado para qualquer pessoa modificar conforme sua necessidade, 
gerando uma personalização do sistema. Surgem assim as distribuições. No entanto, essas distribuições 
não podem fugir a um padrão, portanto, quem utilizar uma determinada distribuição, conseguirá utilizar 
outra sem muitos transtornos. exemplos: kurumin, Ubuntu, Mandriva, Suse, Fedora, Debian, etc.

loGIn / loGoFF – tela De loGIn
Ao iniciarmos o Sistema Operacional, aparecerá uma tela 
pedindo usuário e senha, desta forma o sistema tem o controle 
dos usuários que acessam a máquina definido suas permissões.

LInUX

ambIente GrÁFIco
Quando se usa um computador em modo gráfico (diferente do modo 
texto), geralmente se vêem os programas representados por janelas na  
Área de Trabalho. 

No Linux, não existe um só ambiente gráfico. Existem dezenas. É certo 
que, na maioria das distribuições reinam soberanos o kDE e o GNOME. 
Mas há outras opções, mais leves, e igualmente eficientes. 

tela KDe tela Gnome
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Área  De trabalho
É o local onde ficam os ícones (atalhos) para arquivos ou programas. É também aqui que os programas 
“executam”..

paInel De tareFas / barra De tareFas
painéis: são áreas que possibilitam o acesso a todas as aplicações do sistema através do acesso a menus e 
ícones. 

no KDe: É onde está localizado o Menu k, os kicker (iniciar rapidamente), os ambientes virtuais, barra 
de tarefas, trava do desktop, relógio e ocultar/mostrar painel.

painel do KDe

no Gnome: por padrão os painéis são dois:
o painel superior e o painel inferior.

painel superior (Gnome)

Os painéis superiores contem os menus e ícones para aplicações mais utilizadas, tais como processa-
dor de textos, planilha eletrônica e navegador internet. O painel inferior possui três elementos espe-
ciais: a) um ícone usado para voltar ao ambiente desktop original, b) onde são exibidas as janelas que 
estão abertas e c) o componente Alternador de Áreas de Trabalho, que permite a alternância entre 
áreas de trabalho independentes.

painel Inferior (Gnome)

menu De InÍcIo (KDe)
Lista de opções que aparece quando clicamos sobre botão 
k (kDE), suas principais opções são:
escritório – Opção relacionada ao Office, ou seja, programas para edição de textos, planilhas, 
apresentações. Também encontramos leitores de PDF e calculadora.

Gráficos – Opção onde encontramos programas de edição e design gráficos.
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Internet – Programas relacionados a Internet como navegadores, 
Messenger, Gerenciador de e-mail.

Jogos – Como o próprio nome diz: espaço reservado para jogos.

multimídia – Encontra-se Players para áudio e vídeo, gravações em 
CD e DVD, editores de áudio.

sistema – Ferramentas para configuração do Sistema.

Poderá existir outras 
opções no menu 
conforme a distribuição e 
personalização do sistema.

Para personalizar o Menu de início, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a lista de 
menu. Escolha a opção editar menu.

lIsta De menus (Gnome)
O Gnome vem com três menus padrões através dos quais se tem o acesso aos principais aplicativos 
do sistema, são eles:
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aplicações: contém submenus com lançadores divididos por categorias:

acessórios: calculadora, editor de textos;

escritório: Processadores de textos e planilhas, editor de apresentações, etc. 

Ferramentas do sistema: controle dos dispositivos de rede, formatador de disquetes; Gerenciador 
de arquivos, etc.;

Gráficos: visualizador de PDF’s, editor de imagens, visualizador de imagens.

locais: possui lançadores que fazem referência as seguintes ações:

Pessoal: abre o navegador de arquivos diretamente na pasta local do usuário;

Área de Trabalho: abre a área de trabalho em forma de pasta;

Computador: exibe os dispositivos de armazenamento do computador (unidade de disquete, 
unidade de CD-ROM, disco rígido, rede);

Conectar ao Servidor: faz conexão via rede com servidores remotos;

Procurar por arquivos: localiza arquivos no sistema;

Documentos Recentes: contém atalhos para os últimos documentos que foram abertos.

DesKtop
Contém submenus para fazer mudanças nas configurações do sistema e trocar as preferências 
do usuário, como resolução do vídeo, papel de parede, etc. Este menu ainda tem os seguinte 
lançadores:

ajuda: abre um manual que ajuda o usuário na utilização da interface gráfica;
sobre o Gnome: informações técnicas sobre o Gnome;
travar tela: lançador que bloqueia o uso da sessão do usuário;
sair: permite a saída do usuário do sistema.
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meu computaDor
Janela onde temos acesso aos dispositivos do computador como HDs, pendrives, máquinas digitais 
e etc, podendo também acessar dispositivos compartilhados na rede local.

sIstema De arQuIVos e DIretÓrIos
Arquivo é onde guardamos os dados, ou seja: textos, desenhos, músicas, planilha, etc. são 
armazenados em forma de arquivos.

Cada arquivo é identificado por um nome, isso facilitará na hora de localizar posteriormente o arquivo 
criado. Por exemplo, se você fez um texto sobre a revolução industrial o nome do arquivo poderá ser 
“Revolução Industrial”.

Konqueror

nautilus

O Linux é Case Sensitive, isto é, diferencia as letras maiúsculas de minúsculas. 
Então para o sistema operacional Linux o nome identidade é diferente do nome 
IDENTIDADE. 

eXTra!
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eXtensÃo De arQuIVos
O tipo de arquivo é identificado por sua extensão. 
Vejamos a seguir as extensões mais comuns.

poema.txt - O .txt indica que o conteúdo é um arquivo 
texto sem formatação.
script. sh - Arquivo de Script (interpretado por /bin/sh).
currículo.doc / currículo.odt – Um documento de texto com formatação
arquivo.tar / arquivo.gz / arquivo.zip / arquivo.rar - 
Arquivo compactado 
index.html - Página de Internet (formato Hypertexto).
Despesas.xls / Despesas.odx – Planilha eletrônica
mensagem.ppt / mensagem.pps / mensagem.odp – 
Apresentação de Slides
canto.mp3 / canto.ogg / canto.wma – Arquivo de áudio
teatro.avi / teatro.mpeg / teatro.mp4 / tatro.mov / teatro.wmv – 
Arquivo de Vídeo

Os programas executáveis do Linux, ao contrário dos programas de DOS e 
Windows, não são executados a partir de extensões .exe, .com ou .bat . O Linux usa 
a permissão de execução de arquivo para identificar se um arquivo pode ou não 
ser executado. Então não adianta tentar rodar aquele programa que você acha 
interessante do Windows no Linux. Você deverá encontrar uma versão apropriada 
para o Sistema Operacional que você está utilizando

BIZZU!

Não podem existir dois arquivos com o mesmo nome e do mesmo tipo em um 
diretório. Um diretório (Pasta) nos sistemas Linux / UNIX são especificados por 
uma “/ “ e não uma “\ “ como é feito no DOS / Windows.

BIZZU!

DIretÓrIos (pastas)
Diretório ou pasta é o local utilizado para armazenar conjuntos de arquivos para melhor 
organização e localização. O diretório, como o arquivo, também é “Case Sensitive” (/teste é 
completamente diferente do diretório/Teste).
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DIretÓrIo raÍZ
Este é o diretório principal do sistema. Dentro dele estão todos os diretórios do sistema. O diretório 
Raiz é representado por uma “/ “. Nele estão localizados outros diretórios como o / bin, / sbin, / usr , 
/ usr / local, / mnt , / t mp, / var , /home, etc. Estes são chamados de sub-diretórios pois estão dentro 
do diretório “/ “. A estrutura de diretórios e sub-diretórios pode ser identificada da seguinte maneira:

/bin - Contém arquivos programas do sistema que são usados com freqüência pelos usuários.
/boot - Contém arquivos necessários para a inicialização do sistema.
/ mnt / cdrom - Ponto de montagem da unidade de CD-ROM.
/dev - Contém arquivos usados para acessar dispositivos (periféricos) existentes no computador.
/etc - Arquivos de configuração de seu computador local.
/mnt/floppy - Ponto de montagem de unidade de disquetes
/home - Diretórios contendo os arquivos dos usuários.
/lib - Bibliotecas compartilhadas pelos programas do sistema e módulos do kernel.
/media - Ponto de montagem dos discos existentes (HD’s e Pendrives).
/root - Diretório do usuário root.
/sbin - Diretório de programa mais usados pelo super usuário (root) par a administração e controle 
do    funcionamento do sistema.
/tmp - Diretório para armazenamento de arquivos temporários criados por programas.
/usr - Contém maior parte de seus programas. Normalmente acessível somente como leitura.
/var - Contém maior parte dos arquivos que são gravados com frequência pelos programas do 
sistema, e-mails, spool de impressora, cache, etc.

GerencIaDor De arQuIVos (KonQueror)
Trata-se de aplicativo que pode ser utilizado como gerenciador de arquivos (Tipo Windows Explorer do 
Windows) e como um navegador web de primeira linha. Como navegador, é possível obter, entre outras 
coisas, a facilidade de se navegar no sistema de arquivos do Linux, alterar permissões de arquivos, pré-
visualizar arquivos como: sons, páginas html, texto, gráficos, etc. Além disso, podemos ripar CDs, acessar 
rede interna, dentre outras funcionalidades.

Clicando em “Pasta Pessoal” temos o gerenciador de arquivos aberto e os arquivos e pastas da pasta principal 
do usuário serão mostrados. À esquerda temos locais pré-definidos para facilitar o acesso a algumas pastas.

Em algumas distribuições Linux encontramos o Nautilus, o gerenciador de 
arquivos padrão do ambiente gráfico GNOME. 

eXTra!
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Observe que as famosas unidades de armazenamento, A:, C:, D: .., não aparecem com a mesma 
nomenclatura. No Linux todas essas unidades podem ser vistas clicando no ícone DISPOSITIVOS 
ou MÍDIA DE ARMAZENAMENTO, localizado na barra lateral esquerda da janela. Os HDs seguem as 
seguintes ordens:

De quantidade de hDs. Por exemplo, se existirem dois HDs serão reconhecidos: hda e hdb, res-
pectivamente.

Quantidade de partições no hD. Por exemplo, se tiverem três partições no primeiro HD poderá 
ser relacionada como: hda1, hda2, hda5. 

Opa! Cadê a hda3 e hda4? Foi de propósito que coloquei esses números, o número 5 (cinco) não 
implica que existem cinco partições, mas por algum motivo, um formato de partição existente, por 
exemplo, foi nomeada de hda5 e não de hda3.

buscar conhecimentos: Procure saber sobre os tipos de partições mais comuns, e quais sistemas 
operacionais trabalham com esses formatos de partições.

Konqueror

nautilus
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naVeGanDo entre pastas
À esquerda do gerenciador de arquivos temos uma árvore de pastas e dispositivos. Clicando sobre uma 
opção nesta lista, teremos, no lado direito a visualização de seu conteúdo.

orGanIZanDo a Forma De VIsualIZaÇÃo
No menu “Ver”, o usuário pode modificar a forma de visualização e organização dos ícones. Isto facili-

tará a busca de um determinado arquivo pelo nome, data, tamanho, etc.

Outro recurso interessante é a opção de visualizar os arquivos em lista ou colunas, deste modo o usu-
ário poderá visualizar uma quantidade maior de arquivos de uma só vez.

selecIonanDo arQuIVos ou pastas
Para selecionar arquivos e pastas basta clicar uma vez com o botão esquerdo do mouse, segurar, e puxar 
através da área que se deseja selecionar.
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crIanDo uma pasta / DIretÓrIo
Criar uma pasta no konqueror ou Nautilus é 
bastante semelhante aos comandos do Win-
dows Explorer. Primeiro localize o local onde 
deseja criar uma pasta.

Clique com o botão auxiliar (direito) do mouse 
sobre a área de visualização, escolha criar novo 
> pasta (diretório).

copIar e cortar arQuIVos ou pastas
Clique com o botão direito sobre o arquivo ou pasta a ser copiado, o seguinte menu aparecerá:

Em seguida clique em copiar (CTRL+C). Logo após, clique novamente com o botão direito em qualquer 
área da janela, o botão colar estará habilitado. 

cortar arquivos significa copiar e deletar o arquivo de sua origem. Portanto a melhor maneira de se trans-
ferir um arquivo de uma pasta para outra é utilizando o botão cortar. Primeiramente clique com o botão 
direito sobre o arquivo, em seguida clique no botão cortar, depois cole na pasta onde você desejar (CTR-
L+V), lembrando que se você Cortar o arquivo ou pasta ele não permanecerá na pasta de origem.

moVenDo arQuIVos ou pastas
Arraste o arquivo para a pasta onde você quer colocá-lo. Uma caixa de diálogo com as 
seguintes opções deve aparecer:
Clique em mover para cá: pronto, seu arquivo já está no diretório escolhido.

renomeanDo arQuIVos ou pastas
Caso seja necessário trocar o nome de algum arquivo ou pasta, clique com o bo-
tão auxiliar (direito) do mouse sobre o arquivo ou pasta desejada, em seguida 
escolha a opção renomear.
O quadro onde fica o nome da pasta ou arquivo selecionado ficará ativo, aguar-
dando a digitação, quando terminar a digitação, clique sobre um espaço em va-
zio da tela ou tecle enter.
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eXcluInDo arQuIVos ou pastas
Clique com o botão direito sobre o arquivo ou pasta que deseja excluir, escolha a opção Mover para lixo 
ou Excluir. Em seguida confirme a exclusão.

compactaDo arQuIVos ou pastas
Compactação de arquivos (ou “zipar” arquivos) é um recurso que normalmente usamos para eco-
nomizar espaço em disco com a gravação de arquivos, pois a compactação diminui o tamanho do 
arquivo. É também usado para fazer backup (cópia de segurança) de vários arquivos ou para mandar 
de forma mais rápida, determinados dados por internet. A operação de compactação de arquivos é 
também conhecida no ambiente do Linux como empacotamento.

Para compactar arquivos ou pastas, selecione primeiramente os arquivos ou pastas a serem compactados, 
em seguida clique com o botão auxiliar (direito) do mouse sobre um deles, escolha a opção Compactar 
ou Criar Pacote. Escolha o formato desejado.

eXtraInDo arQuIVos compactaDos
O arquivo compactado pode conter um ou mais arquivos e pastas dentro de si. Para descompactá-los o 
usuário poderá usar o clique auxiliar (botão direito) sobre o arquivo e escolher onde ele será extraído.

A terminação ZIp é o formato de compactação mais utilizada por vários sistemas 
operacionais.

BIZZU!
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localIZanDo arQuIVos ou pastas
Recurso muito útil para encontrarmos os arquivos que não lembramos ou não sabemos em que pas-
ta ele se encontra. Para utilizar este recurso utilize o atalho ctrl + F.

lIXeIra
Quando se deleta um arquivo ou pasta, ele não será excluído definitivamente do computa-
dor, mas ficará em uma área chamada de lixeira/ trash, podendo ser recuperado (restau-
rado) posteriormente.

Quando você joga algo para o lixo ele se torna cheio, como na segunda imagem que vemos. Todos os 
arquivos excluídos são colocados lá.

restauraDo arQuIVos DeletaDos
Depois de acessar a lixeira (trash), clique com o botão auxiliar (direito) do mouse sobre o arquivo ou 
pasta desejada, em seguida escolha “restaurar”.

elImInanDo arQuIVos DeletaDos
Clique com o botão auxiliar sobre o 
arquivo ou pasta desejado, em seguida 
escolha “remover”.

esVaZIanDo a lIXeIra
Clique com o botão em uma parte em 
branco da tela, em seguida escolha 
“esvaziar lixo”.

Na opção nome, digite 
o nome do arquivo a ser 
procurado. Em seguida 
escolha o diretório onde 
será procurado, e depois 
do clique em procurar.

Caso deseje procurar em todo o computador, na opção “procurar em” deixe no 
diretório raiz “/”.

BIZZU!
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paInel Do KDe

menu K: Aciona o menu de aplicativos

travar sessão / bloquear: Utilizados para proteger o desktop com a senha do usuário e fechar o 
desktop, respectivamente.

mostrar área de trabalho: Minimiza todas as janelas abertas simultaneamente para exibir a área 
de trabalho.

alternar entre áreas de trabalhos virtuais: Alterna entre os desktops existentes.

Ícones do sistema: Aplicativos que funcionam de forma minimizada.

relógio: Informa a hora e colocando o mouse sobre ele informa também a data.

aDIcIonanDo Itens no paInel De tareFas (KDe)
Clique com o botão direito do mouse sobre o painel de tarefas e escolha Adicionar Mini-Aplicativo 
ao painel. Em seguida escolha qual componente deseja adicionar. 

O Linux também armazena em sua lixeira os arquivos deletados de unidades 
removíveis, como de pendrives, máquinas digitais, etc.

eXTra!
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conFIGuranDo o paInel De tareFas (KDe)
Ao clicar com o botão auxiliar (direito) do mouse e escolha a opção “Configurar Painel”.

Disposição: Permite o usuário modificar a posição da barra (painel) de tarefas, comprimento e 
tamanho dos ícones.

ocultação: Habilita a ocultação do painel de tarefas, localização do botão de ocultação, e 
velocidade e animação da ocultação do painel.

menus: Trata da personalização no “menu k”, alterando o formado do menu e itens a serem 
exibidos.

aparência: Opção de configuração de cor, transparência e efeitos do painel de tarefas.

barra de tarefas: Habilita ou desabilita o que deve ser exibido na barra de tarefas.

remoVenDo Itens Do paInel De tareFas (KDe)
Para remover itens não desejáveis, clique com o botão auxiliar (botão direito) sobre o painel de 
tarefas e escolha “Remover do Painel”.

O usuário poderá voltar toda a configuração do painel de tarefas ao modo 
“default” (padrão), para isto basta apenas clicar sobre o botão “Padrões”.

BIZZU!



caderno do ParTIcIPanTe 
IDENTIDADE

formAção DE JovENs ProTAgoNIsTAs 
PArA o muNDo Do TrAbAlho 121

SISTEMAS OPERACIONAIS - LINUX

LInUX

aDIcIonanDo obJetos ao paInel (Gnome)
Os painéis suportam vários tipos de objetos. Alguns destes objetos vêm nos painéis que são postos 
por padrão pelo Gnome. Os tipos mais comuns de objetos são:

applets: são pequenos programas interativos que ficam residentes no painel, por exemplo, um 
controlador de volumes. Cada applet tem uma interface simples que pode ser operada através do 
mouse ou até mesmo do teclado.

lançadores: um lançador pode iniciar uma aplicação, executar um comando do sistema, ou abrir 
um arquivo. Lançadores são encontrados também nos menus e na área de trabalho. 

botões de ação: um botão de ação providencia um acesso rápido a uma ação comum como, por 
exemplo, a captura da tela. Os botões de ação que podem ser adicionados a um painel são:

Fechar Forçado: fecha uma aplicação que pode estar travada;

Travar Tela: bloqueia o uso da sessão;

Linha de Comando: usado para executar um comando como se estivesse usando o sistema no 
modo texto;

Captura de Tela: tira uma “foto” de todo o conteúdo da área de trabalho da forma como ela está 
sendo visualizada;

Pesquisa: botão utilizado para fazer a procura de arquivos;

Mostrar Área de Trabalho: minimiza todas as janelas e exibe a área de trabalho.

Gavetas: gavetas são uma extensão deslizante dos painéis onde podem ser inseridos vários objetos, da 
mesma forma como seriam inseridos nos painéis.

esconDenDo paInÉIs no Gnome
Para esconder um painel, clica-se com o botão direito do mouse em 
uma área vazia do painel e escolhe-se a opção Propriedades.

A opção Auto-esconder possibilita a ocultação do painel automatica-
mente. A ocultação manual também é possível desde que seja escolhi-
da apenas a opção Mostrar botões para esconder.

Além de poder selecionar o modo de ocultação do painel, selecionan-
do-se a opção Propriedades podem ser feitas mudanças na orienta-
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ção do painel, ou seja, onde ele ficará posicionado no vídeo; o tamanho dos ícones que foram adicio-
nados ao painel; e na aba Fundo a cor ou imagem de estampa do painel.

muDanDo a “cara” Do DesKtop (KDe)
Podemos modificar a imagem de plano de fundo do desktop. Para acessar esta opção clique com o bo-
tão auxiliar (direito) do mouse sobre a imagem do desktop e escolha “Configurar Área de Trabalho”.

Fundo de tela: Permite ao usuário modificar a imagem de plano de fundo (também conhecida como 
papel de parede);

comportamento: Configura como a área de trabalho se comporta em termos de ícones, barra de tarefas 
e botões de ação do mouse;

múltiplas áreas de trabalho: Configura a quantidade de desktops virtuais que serão utilizados, podendo 
ser nomeados;

protetor de tela: Permite ao usuário escolher a proteção de tela a ser exibida e o tempo de 
espera do computador para executar a proteção de tela escolhida.

centro De controle (KDe)
A janela mostra as seguintes informações: versão do kDE, usuário, nome da máquina, sistema, versão 
do kernel e a arquitetura da máquina que você está usando. Na parte esquerda da janela, existem várias 
opções de configuração. As principais opções são:
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aparência e temas: No menu Aparência e Temas é possível a configuração e personalização do 
ambiente de trabalho, barra de tarefas, etc.

Área de trabalho: Permite alterar a aparência do desktop.

periféricos: Nesta opção temos possibilidade de configurar os periféricos existentes em seu computador.

Impressoras: Temos a possibilidade de configurar as impressoras existente e adicionar novas 
impressoras.

configurando a impressora: Clique no item “Impressoras” no Centro de controle, em seguida clique em 
“Adicionar > Adicionar Impressora/Classe.

Verifique se o modelo de sua impressora está suportado pelo servidor de impressão do kDE. Caso 
positivo é só escolher a marca e o modelo.

Ao clicar em 
“próximo”, deverá 
ser escolhido o 
local da impressora 
(local, rede, etc).  
Localize-a e avance 
novamente.



caderno do ParTIcIPanTe 
IDENTIDADE

formAção DE JovENs ProTAgoNIsTAs 
PArA o muNDo Do TrAbAlho 124

SISTEMAS OPERACIONAIS - LINUX

LInUX

regional e acessibilidade: que serve para configurar padrões regionais. 

padrões regionais são características que cada país têm, em relação ao formato de diversos 
modelos, como por exemplo, o formato da data e hora. Nos EUA as horas são mostradas como mês/
dia, enquanto no Brasil, o formato é dia/mês. Outro exemplo é o modelo do teclado. Na Espanha, os 
teclados tem a letra “Ñ”, enquanto no Brasil essa letra não existe, e assim por diante.

senhas e privacidade: Permite alterar as senhas de usuário.

A personalização está disponível no menu Sistema > Preferências.

a personalIZaÇÃo no Gnome

aparência: 
Podemos 
modificar os 
temas de cores, 
plano de fundo, 
fontes, efeitos 
visuais.
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tema: modifica as cores, fontes do gnome simultaneamente.

plano de fundo: altera a imagem da área de trabalho.

Fontes: permite alterar o tipo de letra usado no gnome.

Interfaces: habilita ou desabilita a exibição de ícones.

efeitos visuais: aplica efeitos visuais como desktop 3D entre outros.

preFerÊncIas Do mouse
Disponibiliza recursos de configuração do mouse como: inverter os botões do mouse, velocidade 
do clique duplo, e movimentação.
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alGuns aplIcatIVos para lInuX

editores de Imagens: O Linux 
possui um programa muito 
forte para tratamento de 
imagens: o Gimp. Este programa 
acompanha praticamente todas as 
distribuições atuais.

modelagem 3D e caD: Existe um 
programa de modelagem 3D muito 
bom, o Blender 3D, que apesar 
de ser nativo do Linux, ganhou 
recentemente também uma versão 
for Windows, assim como o Gimp.

tocadores de Vídeo: Entre 
os programas de exibição de 
vídeos destacam-se o kaffeine, 
Xine, Mplayer. Quase todas as 
distribuições já incluem pelo 
menos um destes programas. 
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alGuns aplIcatIVos para lInuX

tocadores de Áudio: Entre os 
tocadores de áudio destacam-se 
o Amarok, Noatun.

Gravação de cD e DVD: Os 
mais populares programas de 
gravação são k3b, Nero e Xroast.

Para cada aplicativo que você deve conhecer para ambiente Windows, 
existirá uma opção para trabalhar com o ambiente Linux
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Por que documentos são importantes – e em alguns casos imprescindíveis – e o que eles tem a ver com 
nossa Identidade?

À uma pessoa, desde o seu nascimento, são solicitadas comprovações de fatos, estados ou situações – e isto 
só aumenta, ao longo da vida. 

Senão, vejamos as situações:
 

> para provar nossa existência, temos que ter o nosso registro civil, que é comprovado com a 
certidão de nascimento; 

> para comprovar nossa religião (se formos católicos), temos que apresentar a certidão de batismo; 

> para provar quem somos, precisamos nos inscrever no Registro Geral – RG, que emite um 
documento, popularmente conhecido como carteira de Identidade; 

> para provar que somos estudantes, temos de ter uma carteira de estudante, emitida pelo colégio 
em que somos matriculados; 

> para provar que estamos aptos a exercer nosso direito de votar, precisamos fazer nosso registro 
eleitoral (título de eleitor); 

> para provar que estamos aptos a dirigir um veículo, precisamos atender às normas do DETRAN 
para obtermos a carteira de habilitação (carteira de motorista); 

> para sermos admitidos legalmente como empregados de uma empresa, precisamos requerer ao 
Ministério do Trabalho a expedição da carteira do trabalho – CTPS, que por sua vez, já nos cadastra 
no Instituto Nacional de Seguridade Social; 

> para regularizar nossos ganhos, precisamos ser cadastrados no cadastro de pessoas Físicas – 
CPF,  da Receita Federal. 

Via de regra, só podemos requerer um documento mediante a apresentação de outro e isso forma 
uma cadeia de estados e situações que se entrelaçam e nos obrigam a armazenar várias provas da 
nossa identidade individual. 

elementos essencIaIs De um Documento 
1. Data e local – dados reais e comprováveis. 
2. emissor – identificação e competência. 
3. titular – pessoa em nome de quem se faz a prova. 
4. atestado – relato do que é provado. 
5. assinatura do emissor competente (que tem autoridade constituída para atestar). 
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o Que É?
É o primeiro registro de um indivíduo, fundamental para que este seja reconhecido como cidadão. 
É necessário para qualquer outro registro ou para emissões de documentos de várias espécies. O 
registro de nascimento, bem como a primeira certidão, é gratuito (Lei Federal 9.534/1997). 

onDe É FeIto?
Todos os nascimentos ocorridos em território nacional deverão ser levados a registro. O registro é 
feito pelo cartório Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, da circunscrição de nascimento do 
“recém-nascido” ou de residência dos pais.

Documentos necessÁrIos
> “Declaração de Nascido Vivo” (DNV), fornecida aos pais dos recém-nascidos pelas 
respectivas maternidades e hospitais; 

> Cédula de identidade da(s) pessoa(s) que comparecer(em) ao cartório. Além da Cédula 
de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública, serão aceitas as cédulas 
de identidade emitidas por órgão controlador do exercício profissional, Carteira Nacional 
de Habilitação dentro do prazo de validade; ou passaporte, no caso de estrangeiros não 
domiciliados no país;
 
> Em caso de comparecimento de apenas um dos cônjuges é necessária a apresentação da 
certidão de casamento.

alteraÇÃo Do nome Do reGIstranDo
Após ter sido feito o Registro de Nascimento, qualquer alteração no nome do registrando só 
poderá ser feita mediante a autorização judicial. Para evitar complicações futuras, é importante 
que os pais, ou o encarregado do registro, estejam atentos e sejam claros no ato do registro, 
quando informarem ao registrador o nome e o sobrenome do registrando. 

25 Fonte: Texto adaptado disponível em: http://www.arpensp.org.br/principal/index.cfm?pagina_id=174. Acesso em: 04.12.2012
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O rG é um dos documentos mais importantes para quem está entrando no mercado de trabalho. 
Hoje vamos explicar como fazer o RG no ceará.

Você pode fazer seu RG em uma Casa do Cidadão ou no Instituto de Identificação. Caso não exista 
nenhum desses dois locais na sua cidade, você deve se informar na prefeitura.

Documentos necessÁrIos para FaZer o rG
> Certidão de Nascimento Original ou Xerox Autenticada (Para Solteiros)

> Certidão de Casamento Original ou Xerox Autenticada (Para Casados ou Divorciados)

> Xerox da Certidão Apresentada

> Número do RG anterior, caso possuir.

> CPF (opcional)

menores de 16 anos: deverão ir acompanhados de pai, mãe, tios, avós ou irmãos (21 anos), 
legítimos de 1º grau, comprovado com apresentação do documento de identidade do respectivo 
responsável. Outra pessoa que não se enquadre no parentesco acima deverá apresentar um 
documento de guarda/autorização do Poder Judiciário.

A primeira via é gratuita. Já a segunda via poderá ser gratuita, se roubada, desde que a solicitação 
seja feita munida do boletim de ocorrência contendo o número do documento perdido.

26 Fonte: Texto disponível em: http://www.primeiroempregohoje.com.br/2011/06/15/documentos-como-fazer-o-rg-no-estado-do-ceara-ce/. Acesso em: 12.11.2012
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O cpF ou cadastro de pessoa Física é um documento emitido pela Secretaria da Receita Federal 
do Ministério da Fazenda. Este documento é emitido a partir de uma base de dados da Receita que 
armazena informações de contribuintes obrigados à inscrição no CPF. Veja abaixo as principais 
dúvidas relacionadas ao CPF.

Qual a idade para ter o cpF: Qualquer idade, inclusive recém-nascidos.

para que serve o cpF: O objetivo inicial do CPF é identificá-lo junto a Receita Federal para fins 
tributários. Contudo, o CPF é amplamente usado em organizações públicas e privadas. Agências 
bancárias, órgãos de governos e empresas privadas de uma forma geral usam o CPF como chave de 
identificação de pessoas físicas.

onde emitir o cpF: O Cadastro de Pessoas Físicas pode ser emitido no Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal ou Agências dos Correios, portando título de eleitor e carteira de identidade. 
Deve ser feito o pagamento de uma pequena taxa para a emissão. Se a pessoa física possuir título de 
eleitor, será possível solicitar a inscrição gratuitamente, por meio do formulário eletrônico no endereço 
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ssl/ATCTA/CPF/InscricaoPublica/inscricao.asp

QuaIs os Documentos necessÁrIos para a emIssÃo Do cpF?
Depende da idade e da situação da pessoa:

> menores de 16 anos: Carteira de identidade ou certidão de nascimento;

> maiores de 16 anos: carteira de identidade. Entre 18 e 69 anos é necessário o Título de Eleitor.

Quantos números de cpF posso ter?
Apenas um. O CPF é emitido uma única vez e com um número único.

o cpF pode ser cancelado?
Segundo a Receita Federal, o cancelamento poderá ser feito apenas em alguns casos específicos, como 
duplicidade, ordem judicial ou falecimento do contribuinte.

o que fazer quando o cpF for usado indevidamente por outra pessoa?
Procure a polícia. Como não há possibilidade de cancelá-lo ou ter outro CPF, é necessário ter cuidado com a 
sua utilização, portanto, em caso de usos indevidos, a única solução consiste em procurar a polícia.

27 Fonte: Texto disponível em http://www.educacao.cc/cidada/cpf-cadastro-de-pessoa-fisica/ Acesso em: 04.12.2012
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observações: Os pais que estiverem solicitando a inscrição do CPF para seus filhos menores 
de idade devem apresentar seus respectivos documentos de identidade. Tutores, curadores 
ou responsáveis devem apresentar documentação que comprove esta situação. Para solicitar o 
documento em nome de outra pessoa, o representante legal (procurador) deve apresentar também 
uma procuração e o seu próprio documento de identidade. 

IMPorTanTe!
A Receita Federal do Brasil não vai mais emitir o cartão plástico para comprovar a 
inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF). Quem solicitar o documento terá o 
número no comprovante de inscrição, entregue no dia do atendimento, ou poderá 
imprimi-lo pela internet.

Órgãos públicos e empresas não devem mais pedir para o cidadão apresentar o 
cartão plástico do CPF. O estabelecimento pode comprovar a inscrição no CPF pela 
Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
carteira de identidade profissional ou qualquer outro documento que tenha o 
número de inscrição no Cadastro. 28

QuaIs os Documentos Que substItuem o cartÃo cpF?
A Legislação permite que alguns documentos mencionem o número de inscrição do CPF. Estes 
documentos podem substituir o cartão do CPF quando for necessário apresentá-lo. Os documentos 
são os seguintes: 

> Carteira de Identidade. 
> Carteira Nacional de Habilitação. 
> Cartão de Crédito. 
> Cartão magnético de movimentação de conta corrente bancária. 
> Talonário de cheque bancário. 
> Qualquer documento de acesso a serviços de saúde pública, de assistência social ou previdenciária. 

Informações adicionais: www.receita.fazenda.gov.br

28 http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2011/06/cpf-no-formato-de-cartao-plastico-nao-sera-mais-emitido.html



caderno do ParTIcIPanTe 
IDENTIDADE

formAção DE JovENs ProTAgoNIsTAs 
PArA o muNDo Do TrAbAlho 135

docUMenToS
TÍTULo de eLeITor 29

Em termos gerais, o título de eleitor é o documento que lhe permite participar das eleições 
políticas, e votar, ação que todo cidadão a partir de 16 anos está habilitado a realizar. Esse título 
lhe confere uma inscrição junto a Justiça Eleitoral do Brasil que lhe acompanhará pelos anos 
seguintes ao da aquisição do título de eleitor. É encontrado no título de eleitor o nome completo 
do proprietário do documento, data de nascimento, a Unidade da Federação, o município, a zona 
e a seção onde o portador de tal documento deverá realizar sua votação. Além disto, constará 
também o número da inscrição eleitoral, a data de emissão, a assinatura do Juiz eleitoral, e a 
assinatura do próprio eleitor.

Para aquisição do título de eleitor basta ir até um cartório eleitoral mais próximo de sua localidade, 
caso não haja nenhum em sua cidade. Você deve estar munido dos seguintes documentos:

> Cédula de Identidade;

> Comprovante de quitação do serviço militar (no caso de cidadãos do sexo masculino com 
idade entre 19 e 45 anos);

> Comprovante de residência (conta de luz, telefone, água etc.).

Pode-se tirar o título a partir do ano em que o cidadão completar 16 anos e com essa idade basta 
levar comprovante de residência e RG, originais e cópias.

o título de eleitor é obrigatório: 
Entre 18 e 70 anos

Facultativo:
> Analfabetos
> Maiores de 70 anos
> Maiores de 16 e menores de 18 anos

29 Fonte: Texto disponível em  http://www.educacao.cc/cidada/documentos-pessoais-rg-titulo-de-eleitor-cpf-e-certidao-de-nascimento. Acesso em: 14.12.2012
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o Que É?
A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é documento obrigatório para qualquer cidadão que 
queira prestar serviços na indústria, comércio, agricultura, pecuária ou de natureza doméstica. Ela garante 
acesso a direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, benefícios da Previdência Social e do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Desde 2008, a nova carteira de trabalho é emitida por meio de um sistema informatizado, que integra 
nacionalmente os dados de todos os trabalhadores do Brasil. Mais resistente que o anterior, o documento 
é feito com papel de segurança e plástico inviolável, que dificultam a falsificação das informações sobre 
identificação profissional e qualificação do indivíduo. A carteira para trabalhadores estrangeiros também 
mudou: agregou todos os itens de segurança acima e passou a ser verde.

É obrigatório por lei o registro em carteira quando se estabelece uma relação de emprego - na indústria, 
no comércio, na agricultura ou no trabalho doméstico. Nela, o empregador deve registrar os contratos de 
trabalho, as alterações salariais, período de férias e outras anotações. Atente para as questões abaixo, com 
relação à CTPS:

onDe DeVe ser FeIta?
Na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), subdelegacia do trabalho ou posto de 
atendimento. Entre no site do Ministério do Trabalho, e saiba onde tirar a sua.

QuanDo DeVe ser FeIta?
Pode ser solicitada por pessoas a partir de 14 anos. A contratação de menores de idade entre 14 e 16 anos, 
é de responsabilidade do empregador, que, quando solicitado, deverá comprovar que ele é aprendiz. O 
estrangeiro naturalizado brasileiro pode solicitar a emissão da Carteira de Trabalho. O procedimento é o 
mesmo exigido para brasileiros natos.

> A Carteira de Trabalho garante o acesso do cidadão aos direitos trabalhistas.
 
Quanto custa?
Não há cobrança de taxa para emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

QuaIs os Documentos para emIssÃo 1ª VIa pelo brasIleIro nato?
> 02 fotos 3x4, fundo branco, coloridas ou em preto e branco, iguais e recentes;
> Comprovante de residência;
> CPF;

30 Fonte: Texto adaptado com original disponível em http://www.brasil.gov.br/para/servicos/documentacao/carteira-de-trabalho-e-previdencia-social-ctps. 
Acesso em: 14.12.2012
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> Documentos que contenham as informações necessárias ao preenchimento da qualificação civil, como, 
por exemplo:

> Carteira de Identidade;
> Certificado de Reservista;
> Carta Patente (no caso de militares);
> Carteira de Identidade Militar;
> Certificado de Dispensa de Incorporação;
> Certidão de Nascimento;
> Certidão de Casamento; ou,
> Qualquer outro documento oficial de identificação, desde que contenha todas as 
informações necessárias ao preenchimento da identificação do interessado. 

Na expedição da 1ª CTPS do trabalhador, o MTE fará também o seu cadastramento no PIS/PASEP

QuaIs os Documentos necessÁrIos para emIssÃo Da 2ª. VIa Da ctps?
> 02 fotos 3x4, fundo branco, coloridas ou em preto e branco, iguais e recentes;
> Comprovante de residência;
> Documentos que contenham as informações necessárias ao preenchimento da qualificação civil.
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O Certificado de Alistamento Militar é o documento comprovante da apresentação para a prestação do 
Serviço Militar inicial, fornecido gratuitamente pelas autoridades indicadas em regulamentação da Lei. Ele 
comprova a inclusão do cidadão na Reserva do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica e tem formato único 
para as três Forças Armadas.

Atenção, rapazes: quem está perto de completar 18 anos precisa se alistar nas Forças Armadas e tirar seu 
Certificado de Reservista ou obter a dispensa do serviço militar, o que pode ser feito na Junta Militar mais 
próxima. O Certificado de Reservista é solicitado em diversas ocasiões ao longo da sua vida:
> para matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino; 
> ao tirar passaporte e título de eleitor;
> para ingressar como funcionário, empregado ou associado em instituições, empresas ou associações 
ligadas ao Governo;
> para obter carteira profissional e registro de diploma de profissões liberais; 
> ao inscrever-se em concurso para cargo público; 
> para receber qualquer prêmio do Governo.

Para pegar o Certificado de Reservista você deve se alistar, dirigindo-se à Junta de Serviço Militar (JSM) mais 
próxima de sua casa, levando os seguintes documentos: 
> Certidão de nascimento ou identidade; 
> Comprovante de residência; 
> Duas fotos 3×4 recentes, com fundo branco.

O alistamento não tem custo se for realizado dentro do prazo: de 1° de janeiro a 30 de julho do ano em que 
o jovem completa 18 anos. Depois desse prazo, a taxa é de R$ 1,88 mais taxa bancária. O pagamento deve 
ser feito na Caixa Econômica Federal (ou lotérica), através de guia expedida pela Junta Militar.

Após o alistamento, os jovens recebem o Certificado de Alistamento Militar (CAM), assim como uma nova 
data para se apresentar para a Seleção Geral, entre os meses de julho e outubro do mesmo ano, onde pode 
acontecer a dispensa ou a convocação.

O Certificado de Reservista só é emitido após o cumprimento do programa do serviço militar. O Certificado 
de Dispensa de Incorporação é concedido a quem fez o procedimento de alistamento e foi considerado 
inapto a prestar o serviço militar, depois de passar por todos os exames exigidos.

Para pedir 2ª via do Certificado de Reservista ou do Certificado de Dispensa de Incorporação o jovem 
do sexo masculino deve se dirigir à Junta Militar onde seu alistamento foi feito, munido dos mesmos 
documentos, assinar o requerimento e pagar o valor de R$ 5,04, já incluída a taxa bancária. O pagamento é 
realizado na Caixa Econômica Federal.

31 Fonte: Texto disponível em http://www.simplescidade.com.br/rio-janeiro/postagens/2008-05-21/1228/como-tirar-o-certificado-de-reservista/Acesso: 05.02.2013 



caderno do ParTIcIPanTe 
IDENTIDADE

formAção DE JovENs ProTAgoNIsTAs 
PArA o muNDo Do TrAbAlho 139

docUMenToS
PaSSaPorTe 32

O passaporte é um documento de identidade emitido por um governo nacional que atesta formalmente 
o portador como nacional de um Estado em particular, e, requisita permissão em nome do soberano ou do 
governo emissor para o detentor poder cruzar a fronteira de um país estrangeiro. 

Passaportes estão ligados ao direito de proteção legal no exterior e ao retorno do indivíduo a seu país de 
origem. Passaportes geralmente contém, com o intuito de identificar seu portador, alguns elementos em 
comum, a saber:

> fotografia, 
> assinatura, 
> data de nascimento, 
> nacionalidade 
> e algumas vezes outras informações coerentes a seu propósito. 

O passaporte brasileiro é o documento oficial, emitido pelo Departamento de Polícia Federal (DPF), que 
identifica o cidadão brasileiro perante as autoridades de outros países, permitindo a anotação de entrada 
e saída pelos portos, aeroportos e vias de acesso internacionais. Permite também conter os vistos de 
autorização de entrada.
 
Sem o passaporte, não é permitido o ingresso de cidadãos brasileiros nos países estrangeiros, excetuando-
se os países do Mercosul, a Bolívia, o Chile e o Peru, desde que o viajante apresente uma cédula de 
identidade com menos de dez anos de sua emissão e em bom estado de conservação, emitida pelas 
secretarias de segurança pública das unidades da federação, não sendo aceitos documentos de identidade 
emitidos por outros órgãos e repartições, mesmo que esses documentos tenham validade no Brasil.
 
O processo de solicitação de passaporte inicia com o acesso ao site do Departamento de Polícia Federal 
www.dpf.gov.br. Clicando em “emissão de passaporte”, qualquer cidadão estará apto, se munido dos 
documentos solicitados, a tirar o seu.

Documentos necessÁrIos 
O interessado em obter o passaporte comum deve ser brasileiro nato ou naturalizado. Para realizar o 
pedido é preciso comparecer em quaisquer das unidades descentralizadas ou postos de atendimento do 
Departamento de Polícia Federal e apresentar em original os seguintes documentos: 

> Carteira de Identidade Civil (RG) e Certidão de Casamento com a devida averbação, 
se for o caso, para as pessoas que tiverem o nome alterado em razão de casamento, 
separação ou divórcio; 

32 http://pt.wikipedia.org/wiki/Passaporte
   http://www.dpf.gov.br/servicos/passaporte/passaporte-eletronico/passaporte-eletronico
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> Carteira de Identidade Civil (RG) ou Certidão de Nascimento para os menores de 12 anos; 

> Título de Eleitor e comprovantes de que votou na última eleição (dos dois turnos, se houve). 
Na falta dos comprovantes, declaração da Justiça Eleitoral de que está quite com as obrigações 
eleitorais, ou justificativa eleitoral; 

> Documento que comprove quitação com o serviço militar obrigatório, para os requerentes 
do sexo masculino a partir de 01 de janeiro do ano em que completam 19 anos até 31 de 
dezembro do ano em que completam 45 anos; 

> Certificado de Naturalização, para os Naturalizados; 

> Comprovante de pagamento da taxa em reais, por meio da guia GRU (Guia de Recolhimento 
da União), que deverá ser preenchida pela internet, sendo necessário o CPF do requerente 
ou responsável, código da receita e da unidade arrecadadora conforme tabela das receitas, 
existente na própria guia; 

> Apresentação do Passaporte anterior, quando houver (válido ou não). A não apresentação 
deste, por qualquer motivo, implica em pagamento da taxa em dobro; 

> O brasileiro que tiver seu passaporte válido inutilizado por qualquer repartição consular ou 
de imigração estrangeiras, no Brasil ou no exterior (por negativa de visto ou deportação), não 
está impedido de requerer um novo passaporte. Basta apresentar o passaporte, válido ou não, 
para cancelamento. 

> Conforme legislação, outros documentos poderão ser exigidos. 

outras InFormaÇÕes
O passaporte será entregue pessoalmente a seu titular, mediante apresentação de documento de 
identidade e assinatura de recibo. Busque seu passaporte no horário e local indicados. O prazo de entrega 
é de no máximo seis dias úteis. A validade do passaporte é de até cinco anos. Expirado o prazo de validade 
deverá ser solicitado um novo documento. Não há renovação nem prorrogação de passaporte, se o seu está 
com prazo de validade expirado ou prestes a expirar e você deseja obter um novo documento de viagem, 
serão exigidos TODOS os documentos originais relacionados. 
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noVo passaporte 
O novo passaporte comum padrão ICAO, cor azul, foi implantado em algumas cidades brasileiras. As 
demais unidades do DPF continuam expedindo o passaporte modelo antigo (padrão não-ICAO, cor verde). 
O titular do passaporte comum padrão não-ICAO, cor verde, poderá utilizá-lo regularmente até a data de 
vencimento indicada na caderneta. 

VIsto 
A Policia Federal trata apenas de assuntos pertinentes ao passaporte comum brasileiro. Para renovação do 
visto, dirija-se à embaixada ou consulado do país que você deseja obter o visto. 

passaporte eletrônIco
O novo passaporte eletrônico, que começou a ser emitido a partir de dezembro de 2010 pela 
Polícia Federal e pela Casa da Moeda, tem como principal característica um dispositivo eletrônico 
de gravação de dados (chip) inserido na sua capa.

Neste chip, estarão os dados pessoais constantes da página de identificação e informações 
biométricas do portador (fotografia facial e duas impressões digitais), que permitirão a sua 
comparação automática com os dados impressos na caderneta. Os equipamentos instalados nos 
postos de fiscalização da PF em aeroportos, portos e fronteiras terrestres já estão preparados para 
a leitura automática do novo dispositivo. 

Os novos modelos de Passaporte Comum Eletrônico (caderneta azul MERCOSUL), Passaporte para 
Estrangeiro Eletrônico (caderneta amarela) e Laissez-Passer Eletrônicos (caderneta marrom) serão 
gradualmente implementados em todas as unidades da PF no Brasil desde o final de janeiro de 
2011. Quem possuir passaporte do modelo atual dentro do prazo de validade poderá continuar 
utilizando normalmente seu documento para viagens internacionais até a respectiva data de 
vencimento.

Atualmente os Estados Unidos, a Austrália, a África do Sul, o Reino Unido, o Canadá, o Japão, além 
de todos os países da União Europeia, e diversos outros, já expedem passaportes eletrônicos para 
os seus cidadãos.

Além de um documento mais seguro, o passaporte eletrônico deverá agilizar o controle 
migratório nos postos de fronteira e nos aeroportos, já que as informações do chip são lidas assim 
que o documento é colocado na máquina leitora. Inicialmente, como projeto piloto, apenas os 
postos das cidades de Brasília/DF e Goiânia/GO estão emitindo esse novo modelo. 
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o Que É?
A Certidão de Óbito é o registro do falecimento do cidadão, feito em Cartório Civil do distrito onde ocorreu 
o óbito. A apresentação é exigida, por exemplo, quando o viúvo ou viúva desejam se casar novamente em 
Cartório Civil, para dar entrada no requerimento de pensão ou iniciar processo de inventário ou testamento.

onDe DeVe ser FeIta?
A Certidão de Óbito deve ser emitida por Cartório de Registro Civil do distrito onde o cidadão faleceu.

QuanDo DeVe ser FeIta?
Deve ser solicitada imediatamente após o falecimento do cidadão (senão, ele não poderá ser enterrado ou 
cremado).

Quem poDe tIrar?
O funcionário da agência funerária é quem encaminha os dados do falecido ao Cartório de Registro Civil 
para solicitar a Certidão de Óbito. O documento deve ser retirado por um familiar.

Quanto custa?
Existe taxa para a emissão da Certidão de Óbito, mas a Constituição Federal de 1988 estipula que as pessoas 
reconhecidamente pobres sejam isentas do custo.

como DeVe ser FeIta?
Para requerer a certidão de óbito são necessários os seguintes documentos do cidadão que faleceu:
1. Atestado de Óbito;
2. Carteira de Identidade;
3. Certidão de Nascimento (no caso de menores de idade) ou de Casamento;
4. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
5. Título de Eleitor;
6. Certificado de Reservista, se for o caso;
7. Cadastro de Pessoa Física (CPF);
8. Cartão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);
9. Número de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pasep).

Após o envio dos dados, um familiar, mediante a apresentação do canhoto de entrega dos dados pelo 
agente funerário, deverá retirar a certidão em um Cartório de Registro Civil.

33 Fonte: Texto disponível em http://www.brasil.gov.br/para/servicos/documentacao/certidao-de-obito. Acesso em: 14.12.2012
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o qUe É FeedBacK?

Na verdade, este é um termo da língua inglesa, e é traduzido para o Português como retroalimentação. 
Em Comunicação, ele é usado para definir a ação de reportar-se sobre o resultado de um determinado 
trabalho, com vistas a melhorar na próxima vez que o mesmo trabalho for realizado. Assim como 
analisar os resultados de suas ações e dar um retorno objetivo, para influenciar seus próximos passos.

Essa prática é muito importante no dia-a-dia do mundo do trabalho e será muito útil também para 
vocês, que estão iniciando a rotina de elaboração e apresentação dos produtos transdisciplinares 
dos vários temas do nosso Itinerário. Por isso, embora a matéria antecipe um tema de Comunicação, 
achamos conveniente incluí-la nesta fase do programa de formação, preparando-os para as entrevistas 
de pesquisa e elaboração dos relatórios dos produtos.

abaIXo, um caso tÍpIco De FeeDbacK:

João saiu de casa cedinho para participar de um processo seletivo. A empresa tinha pressa para 
contratar o novo profissional, logo, após a seleção chamou os três candidatos que foram aprovados 
na primeira fase e solicitou que na fase seguinte, no outro dia, comparecessem às 8:00 horas da 
manhã com os seguintes documentos: RG, CPF, CTPS, Título de eleitor (com comprovante de quitação 
eleitoral) e Reservista (para os homens).

Todos ficaram bastante felizes com a notícia e já se preparavam para sair, quando Sandra, a 
responsável pelo processo, pediu que esperassem mais alguns minutos, pois ela gostaria de dar uma 
devolutiva (feedback) para cada um, individualmente, sobre seus desempenhos na 1ª fase.

Quando chegou a vez de João, com muita delicadeza, mas ao mesmo tempo, de forma clara e objetiva, 
Sandra pontuou suas observações, ressaltando que ele estivesse atento àquelas que evidenciavam 
limites ou dificuldades, para que ele tentasse superá-las:

> Demonstrou muita motivação e entusiasmo com o trabalho, o que era bom, mas ao mesmo tempo, 
ficou claro que ele não conhecia bem a vaga e os desafios para os quais estava se candidatando;

> Pontualidade e apresentação impecáveis;

> Deixou transparecer um pouco de nervosismo e insegurança ao relatar sua inexperiência profissional. 
Sugeriu que ele transformasse a inexperiência em algo positivo: estava aberto para aprender, a partir 
da cultura da empresa.

João lhe agradeceu muito, pois até aquele momento, não havia percebido esses comportamentos e 
reações, mas, após essa devolutiva (feedback), ele conseguia identificá-los claramente.
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34 Fonte: “Passe Forte para o Trabalho”=ESAF/PROCIEN/ ITS 

O trabalho tem várias facetas. Que tipos de trabalho nós podemos realizar? Vejamos.

trabalho autônomo                                
É o trabalho independente, realizado sob contrato, formal ou não.

trabalho braÇal                                         
É o trabalho, na maioria das vezes, não especializado, que envolve esforço físico.

trabalho Intelectual                                
É o trabalho que envolve raciocínio, planejamento e, geralmente, formação acadêmica.

trabalho artÍstIco                                
É o trabalho que envolve senso estético e habilidade artística específica, criatividade e 
originalidade.

trabalho especIalIZaDo                  
É o que exige conhecimento técnico específico.

trabalho artesanal                         
É o que requer habilidade manual e é feito sem recursos mecânicos e produzido em 
pequena escala.

trabalho aDmInIstratIVo              
É o que envolve as tarefas do dia-a-dia de um escritório (registros, correspondência, 
caixa, etc.).
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trabalho mecÂnIco                            
É o trabalho repetitivo, que é feito sempre da mesma maneira e não exige muito 
raciocínio.

trabalho temporÁrIo                        
É o trabalho contratado por tempo determinado, que não cria vínculos entre 
empregador e empregado.

trabalho DomÉstIco                                   
É o trabalho realizado em casa de família, compreendendo a realização das tarefas 
diárias de preparação de refeições e/ou cuidados com a casa e com crianças.

trabalho socIal                           
É o trabalho realizado junto a comunidades, visando a melhoria das condições sociais 
das pessoas do local.

trabalho VoluntÁrIo               
É qualquer tipo de prestação de serviços sem remuneração, como contribuição pessoal 
à comunidade.

trabalho ForÇaDo/trabalho escraVo                                    
É a coerção de uma pessoa para realizar certos tipos de atividades, em geral 
braçais, com imposição de uma penalidade caso não seja feito. Considerado 
como uma das piores formas de trabalho segundo Convenção 182 da 
Organização Internacional do Trabalho - OIT. 

eXtra: trabalho InFantIl 
A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbem o 
trabalho infantil no Brasil. Mas, mesmo assim, no País existem 2,9 milhões de 
crianças trabalhando.
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TraBaLHo, ocUPaÇÃo 
e eMPreGo
atenÇÃo: não confundir trabalho, ocupação e emprego.

trabalho – “1. Aplicação de forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim. 2. Atividade 
coordenada, de caráter físico e/ou intelectual, necessária à realização de qualquer tarefa, serviço ou 
empreendimento. 3. Trabalho remunerado ou assalariado; serviço; emprego; 4. Local onde se exerce essa 
atividade. 5. Qualquer obra realizada. 6. Lida, labuta. (Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa).

ocupação – dedicar-se a, ocupar-se de. Abrange as pessoas que trabalham com ou sem vínculo 
empregatício, as que trabalham por conta própria, as que são proprietárias de estabelecimentos e aquelas 
que trabalham sem remuneração como, por exemplo, as pessoas que prestam serviços em instituições 
filantrópicas.

Em outras palavras, é aquilo o que as pessoas fazem: a profissão, o ofício ou o cargo que exercem em seu 
trabalho (lavador de carros, faxineiro, engenheiro civil, técnico de
contabilidade, pedreiro, alfaiate, chefe de equipe, diretor de colégio etc.).

emprego – cargo ou ocupação em serviço particular, público etc. “Emprego”, se refere a todas as pessoas 
empregadas que, tendo uma ocupação, trabalham para um patrão (pessoa física ou jurídica), com ou sem 
vínculo empregatício.

Finalmente, vale mencionar o estágio como forma de trabalho de aprendizado, como
treinamento para o exercício de uma função. Pode ser remunerado ou não.

No Brasil, a Lei que regulamenta o estágio exige que o estagiário esteja frequentando,
efetivamente, cursos vinculados à estrutura do ensino público ou privado.

trecho da lei nº. 6. 494/77:

art. 4°. – O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário poderá receber 
bolsa, ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, ressalvando o que dispuser 
a Legislação Previdenciária, devendo o estudante, em qualquer hipótese, estar segurado contra 
acidentes pessoais.

art. 5°. – A jornada de atividade em estágio, a ser cumprida pelo estudante, deverá compatibilizar-se 
com o seu horário escolar e com o horário da parte em que venha a ocorrer o estágio.



caderno do ParTIcIPanTe 
IDENTIDADE

formAção DE JovENs ProTAgoNIsTAs 
PArA o muNDo Do TrAbAlho 147

LeITUra
TRABALHO, OCUPAçãO E EMPREGO

contrato De trabalho Do aprenDIZ
Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado 
por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se 
compromete a assegurar ao maior de quatorze e menor de vinte e 
quatro anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-
profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, 
moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência, as 
tarefas necessárias a essa formação.
 
O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 
(dois) anos.
 

JornaDa De trabalho
A jornada de trabalho do aprendiz é de máximas 6 horas diárias, ficando 
vedado prorrogação e a compensação de jornada, podendo chegar 
ao limite de 8 horas diárias desde que o aprendiz tenha completado o 
ensino fundamental, e se nelas forem computadas as horas destinadas 
à aprendizagem teórica.
 

obrIGatorIeDaDe De contrataÇÃo De aprenDIZes
Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar 
e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem 
(SESI, SENAI, SENAC, etc.) número de aprendizes equivalente a 5% 
(cinco por cento), no mínimo, e 15% (quinze por cento), no máximo, 
dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções 
demandem formação profissional.
 
As frações de unidade, no cálculo da percentagem, darão lugar à 
admissão de um 
aprendiz.

Para maiores informações acesse: http://www.guiatrabalhista.com.
br/guia/menor.htm

eXTra!
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PeSSoa FÍSIca 
e PeSSoa JUrÍdIca 35

Pessoa física ou natural - “É o ser humano considerado como sujeito de direitos e obrigações” 
(Maria Helena Diniz), que para receber essa denominação de pessoa, basta nascer com vida, e desse 
modo adquirir personalidade. 36

Por outro lado, Pessoa Jurídica é uma entidade, geralmente formada por um grupo de pessoas, 
a quem a lei confere personalidade jurídica para atuar em diferentes ramos de atividade, tendo 
direitos e obrigações, como uma pessoa natural, mas sem misturar a personalidade da entidade com 
as personalidades das pessoas naturais que a constituem.
 

Para que isso? Para conjugar esforços e possibilitar 
a realização de atividades que, de outra forma, 
individualmente, não poderiam ocorrer. Para 
empreenderem. Reunidos sob a personalidade jurídica, 
os atos são praticados em nome de todos, mas pela 
entidade – e não mais em nome de cada componente. 

Pessoa jurídica é, portanto, a organização de atividades 
econômicas – trabalho, capital e serviços de diferentes 
origens, com o fim de obter lucro, compreendendo 
investimento e risco.

Dependendo da escala em que a empresa opera, ela 
pode ser de pequeno, médio ou grande porte. Há desde 
empresas individuais a empresas multinacionais, com 
ramificação em  vários países. 

Uma atividade econômica organizada inclui capital, bens 
e serviços, coordenados por uma gerência, que assume 
riscos e responsabilidades. 

Como um dos elementos básicos da empresa e a organização, é importante saber que isso significa 
oficializar a atividade, tornando-a legal. Para legalizar uma empresa, registrando-a nos órgãos de 
controle, é preciso escolher a forma jurídica e o ramo de atividade. 

Quem oficializa uma atividade econômica, constituindo uma  empresa – qualquer que seja seu tipo 
ou natureza – é um  empreendedor.

caracterÍstIcas 
Das pessoas FÍsIcas
> Natural
> Sua existência independe de 
autorização
> Patrimônio sujeito a tributação
> Atividade financeira 
monitorada pelo Estado
> Morte

caracterÍstIcas 
Das pessoas JurÍDIcas
> Constituída por ato jurídico
> Depende de autorização 
estatal
> Atividade sujeita a tributação
> Extingue-se por dissolução, 
supressão...

35 Fontes:www.angelfire.com/extreme4/ proftania/pdf/pessoa_ juridica_aula1.pdf  PASSE FORTE PARA O TRABALHO - ESAF/PROCIEN/IRS – Julho /2000 
36 http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_(direito)
37 http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual
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PESSOA FíSICA E PESSOA JURíDICA

DeFInIÇÃo Do mIcroempreenDeDor InDIVIDual - meI

o Que É? 37

Microempreendedor Individual (MEI) é a pessoa que trabalha por conta própria e que se 
legaliza como pequeno empresário. Para ser um microempreendedor individual, é necessário 
faturar no máximo até R$ 60.000,00 por ano e não ter participação em outra empresa como 
sócio ou titular. O MEI também pode ter um empregado contratado que receba o salário 
mínimo ou o piso da categoria.

A Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008, criou condições especiais para que o trabalhador 
conhecido como informal possa se tornar um MEI legalizado.

Entre as vantagens oferecidas por essa lei está o registro no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ), o que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a 
emissão de notas fiscais.

Além disso, o MEI será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos tributos federais 
(Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL). Assim, pagará apenas o valor fixo mensal de 
R$ 37,20 (comércio ou indústria), R$ 41,20 (prestação de serviços) ou R$ 42,20 (comércio e 
serviços), que será destinado à Previdência Social e ao ICMS ou ao ISS. Essas quantias serão 
atualizadas anualmente, de acordo com o salário mínimo.

Com essas contribuições, o Microempreendedor Individual tem acesso a benefícios como 
auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria, entre outros. 

eXTra!

aTenÇÃo!
O Microempreendedor Individual - MEI tem como despesas legalmente estabelecidas, apenas, 
o pagamento mensal de R$ 36,20 (INSS), acrescido de R$ 5,00 (Prestadores de Serviço) ou R$ 
1,00 (Comércio e Indústria) por meio de carnê emitido através do Portal do Empreendedor, além 
de taxas estaduais/municipais que devem ser pagas dependendo do estado/município e da 
atividade exercida.
O pagamento de boleto não relacionado com as despesas mencionadas acima, é de livre e 
espontânea vontade do microempreendedor Individual - meI.
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LeITUra
econoMIa 38

“Todos os dias de manhã, na África, o antílope desperta.
 Ele sabe que terá de correr mais rápido que o mais rápido dos leões, para não ser morto.

Todos os dias, pela manhã, desperta o leão.
Ele sabe que terá de correr mais rápido que o antílope mais lento, Para não morrer de fome.

Não interessa que bicho você é, se leão ou antílope.
Quando amanhecer, é melhor começar a correr.”

O homem planta e colhe.
O homem produz artesanalmente.
O homem realiza trabalho braçal ou intelectual.
O homem vende o que planta, o que produz, o que faz.

Todas essas atividades são trabalhos que têm preço e geram ganho para as pessoas, fazendo circular 
riqueza (capital) e formando uma rede de operações econômicas.

o Que É economIa?
É uma ciência que se preocupa com a alocação dos recursos escassos para a satisfação
das necessidades humanas, que são ilimitadas. O termo economia vem do grego oikos
(casa) e nomos (costume ou lei), daí “regras da casa (lar)“

recursos: tudo o que utilizamos para produzir. Podem ser limitados em quantidade,
combináveis ou não. Classificam-se em:

> recursos livres: são os recursos abundantes. Ex: ar, sol.

> recursos escassos ou recursos econômicos: são limitados (não existem em 
abundância) e pagamos pela sua utilização. Ex: água, terra agrícola.

> recursos produtivos: são aqueles utilizados como fatores de produção. Ex: Terra, 
trabalho, capital, capacidade empresarial, tecnologia. Eles se dividem em humanos e 
não-humanos.

necessidades humanas: São diversificadas e insaciáveis. Sensação da falta de alguma coisa, unida 
ao desejo de satisfazê-la.

38 (Friedman, Thomas – O Mundo é Plano: Uma breve História do século XXI . – Rio de Janeiro: objetiva, 2005)
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docUMenToS
ECONOMIA

bens: Bem é o que satisfaz nossas necessidades Os bens podem ser livres (se existem em 
abundância) ou econômicos (quando são bens materiais ou serviços limitados – de alto custo 
ou existentes em pouca quantidade). Os bens materiais são chamados de consumo e podem ser 
duráveis e não duráveis. Já os bens de capital são os que são utilizados para produzir outros bens. Os 
bens podem ser classificados também como intermediários e finais:

> Intermediários: não estão prontos para o consumo, vão sofrer um processo de 
transformação.

> Finais: são os que já se encontram prontos para o consumo.

serviços: Não se destinam a produzir um bem, mas à satisfação da sociedade, através de uma 
atividade. Podemos diferençar bem - como algo tangível e serviço - como algo não tangível.

a economia está presente no nosso dia a dia e movimenta nossa sociedade. Vamos refletir 
sobre a economia da região?

a empresa seGunDo o ramo De atIVIDaDe
Considerando o tipo de atividade desenvolvida pela empresa, pode-se classificá-las em:
> empresas industriais: são aquelas que transformam matérias-primas, manualmente ou com auxílio 
de máquinas e ferramentas, fabricando produtos. Abrangem desde o artesanato até a moderna 
produção de instrumentos eletrônicos.

> empresas comerciais: são aquelas que vendem mercadorias diretamente ao consumidor – comércio 
varejista – ou aquelas que compram do produtor para vender a outras empresas – comércio atacadista.

> empresas de prestação de serviços: são aquelas cujas atividades não resultam na entrega de 
mercadorias e, sim, no oferecimento do próprio trabalho ao consumidor. Geralmente se desenvolvem 
em setores como transporte, educação, saúde, lazer, cuidados pessoais, computação etc.

setores Da economIa

prImÁrIo secunDÁrIo tercIÁrIo
Agricultura

Pecuária - Pesca
Indústrias Extrativas - Florestais - Minerais

Atividades de transformação
(Indústria)

Serviços
Transportes

Administração Pública
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LeITUra
SeToreS da econoMIa: 
PrIMÁrIo, SecUndÁrIo 
e TercIÁrIo 39

A economia de um país pode ser dividida em setores (primário, secundário e terciário), de acordo 
com os bens produzidos, modos de produção e recursos utilizados. Estes setores econômicos 
podem mostrar o grau de desenvolvimento econômico de um país ou região.

setor prImÁrIo
O setor primário está relacionado à produção através da exploração de recursos da natureza. 
Podemos citar como exemplos de atividades econômicas do setor primário: agricultura, mineração, 
pesca, pecuária, extrativismo vegetal e caça. É o setor primário que fornece a matéria-prima para a 
indústria de transformação.

Este setor da economia é muito vulnerável, pois depende muito dos fenômenos da natureza como, 
por exemplo, do clima. A produção e exportação de matérias-primas não geram muita riqueza para 
os países com economias baseadas neste setor econômico, pois seus produtos não possuem valor 
agregado como ocorre, por exemplo, com os produtos industrializados.

setor secunDÁrIo
É o setor da economia que transforma as matérias-primas (produzidas pelo setor primário) em 
produtos industrializados (roupas, máquinas, automóveis, alimentos industrializados, eletrônicos, 
casas, etc.). Como há conhecimentos e processos tecnológicos agregados aos produtos do setor 
secundário, o lucro obtido na comercialização é significativo. 

Países com bom grau de desenvolvimento possuem uma significativa base econômica concentrada no 
setor secundário. A exportação destes produtos também gera riquezas para as indústrias destes países.

setor tercIÁrIo
É o setor econômico relacionado aos serviços. Os serviços são produtos não materiais em que 
pessoas ou empresas disponibilizam a terceiros, para satisfazer determinadas necessidades. Como 
atividades econômicas deste setor, podemos citar: comércio, educação, saúde, telecomunicações, 
serviços de informática, seguros, transporte, serviços de limpeza, serviços de alimentação, turismo, 
serviços bancários e administrativos, transportes, etc.

39 http://ajudaescolar.weebly.com/geografia-econocircmica.html
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docUMenToS
SETORES DA ECONOMIA: PRIMÁRIO, 
SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO

Esse setor é marcante nos países de alto grau de desenvolvimento econômico. Quanto mais rica é 
uma região, maior é a presença de atividades do setor terciário. Com o processo de globalização, 
iniciado no século XX, o terciário foi o setor da economia que mais se desenvolveu no mundo.

aTenÇÃo!
Não confundir os Setores da Economia com os Setores da Sociedade, que são:

Neste tema, Identidade, nós conversamos sobre como montar Projetos, para que eles servem e qual 
a importância de organizarmos nosso pensamento, ao empreender novas ações.
Vamos, a partir de agora, nos concentrar em mais uma Semana Especial e conversar sobre nosso 
mais importante projeto: VOCÊ!

Pelas próximas 04 oficinas, vamos dedicar um tempo especial para nossos sonhos, nossas metas, 
nosso caminho pessoal e profissional, que começa.... AGORA!!!

Mas esse caminho continua a nos mobilizar a cada nova oficina, novo Tema, novo assunto. Iremos 
buscar sua conexão com o nosso Projeto de Vida.
Afinal, como fala o poeta Augusto Branco, 

“Bom mesmo é ir à luta com determinação,
abraçar a vida com paixão,
perder com classe
e vencer com ousadia,
porque o mundo pertence a quem se atreve
e a vida é “muito” para ser insignificante”.

prImeIro setor
O Governo e seus 
órgãos administrativos e 
operacionais, que têm o 
dever de cuidar da sociedade.

Interesse público

seGunDo setor
O setor privado, constituído 
das empresas que 
fomentam a economia, 
oferecem empregos e, em 
consequência,  desenvolvem 
a coletividade, mesmo com 
objetivos de lucratividade.

Interesse privado

terceIro setor
Organizações sem fins 
lucrativos
- fundações, entidades 
beneficentes, associações de 
classe, etc.

Privado, com benefício 
público
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aTIVIdade
racIocÍnIo LóGIco 
MaTeMÁTIco - 
adIÇÃo e SUBTraÇÃo
acompanhem a resolução:

1° - somando números inteiros:
929 + 316=   157 + 226=   923 + 357=

2° - somando números decimais:
4,62 + 2,47=   0,6 + 0,69=   3,64 + 2,8= 

3° - subtraindo números inteiros:
304 – 49=   849 – 462=   617 – 81=

4° - subtraindo números decimais:
739,23 – 42=   459,98 – 278,33=  129,33 – 58,13=

Vamos resolVer Juntos alGuns DesaFIos ???
1 - Paulo tinha 13 figurinhas do Dragon Ball Z. Luiz lhe deu mais 17 e Claudio lhe deu mais 43. Paulo recebeu 
várias figurinhas, mas percebeu que algumas delas eram repetidas. Paulo contou que tinha recebido 3 
figuras repetidas de Luiz e 17 repetidas de Claudio. Quantas figuras sem repetições Paulo ficou?

2 – Nery tem um pen drive com várias músicas no formato mp3. Nesse pen drive Nery tem 496 músicas 
de vários estilos musicais. Sidnei pediu que Nery emprestasse o pen drive para copiar algumas músicas. 
Sabendo desse super pen drive da Nery, Joana, Fábio e Max também quiseram copiar as músicas. 
Fábio copiou 39 músicas, Joana 47, Max 79 e Sidnei 97 músicas. Muitas pessoas tiveram acesso a esse 
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aTIVIdade
RACIOCíNIO LÓGICO MATEMÁTICO - 
ADIçãO E SUBTRAçãO

pen drive, e com isso o pen drive da Nery ficou infectado com vírus, daí quando Nery foi abrir seu pen 
drive, percebeu que o vírus tinha deletado todas as músicas. Para não ficar sem música, Nery entrou 
em contato com seus colegas e pediu suas gravações. Quantas músicas Nery conseguiu recuperar? 
Sabendo que as músicas que os colegas copiaram eram todas distintas.

3 – Meio dia saíram do escritório Cidinha e Rose para almoçar em um self-service. Cidinha levou R$ 
45,00 e falou que pagaria o almoço de Rose. Cidinha nesse dia não estava com muita fome e seu prato 
correspondeu ao valor de R$ 13,47. Rose nesse dia resolveu quebrar sua dieta e almoçou R$ 21,97. Isso 
só os pratos. Cidinha pediu um copo de suco de laranja no valor de R$ 2,50 e Rose um refrigerante de 
600 ml que custa R$ 3,50. Qual o valor do troco que Cidinha retornou para o escritório?

4 – Em uma viagem de acompanhamento pedagógico feito em Quixadá, Sérgio, Sidnei e Max conheceram 
um restaurante que serve sushi. Sérgio comeu 7 peças de Unaguimaki, 3 peças de Uramaki de camarão, 14 
peças de Sushi de salmão, 15 peças de Sushi de camarão e 13 peças de Unaguimaki. Max comeu 17 peças 
de Unaguimaki, 6 peças de Uramaki de camarão, 17 peças de Sushi de salmão. Sidnei comeu 9 peças de 
Unaguimaki, 5 peças de Uramaki de camarão, 9 peças de Sushi de salmão, 9 peças de Sushi de camarão e 12 
peças de Unaguimaki. Quantas peças de sushis esses rapazes consumiram? 
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aTIVIdade
USE PARA RASCUNHO
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aTIVIdade
USE PARA RASCUNHO



parceIro certIFIcaDor



parceIros FInancIaDores

cearÁ

sImÕes FIlho

rIo De JaneIro

parceIros estratÉGIcos
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