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reFLeXÃo
TraBaLHo eM eQUIPe 1

trabalhar em equipe é parte essencial da vida profissional. o trabalho em equipe tornou-se a 
prática preferida das instituições, na medida em que sistemas hierárquicos tradicionais dão lugar a 
métodos de trabalho mais polivalentes e horizontalizados.

para um bom trabalho em equipe é preciso integrar seus componentes, envolver todos em 
torno do mesmo objetivo, manter a motivação, maximizar o desempenho do grupo, conduzir os 
trabalhos mantendo o foco na missão, avaliar os resultados alcançados, entre outras coisas.

Neste sentido, coordenar os trabalhos de uma equipe envolve uma série de habilidades e 
competências para a gestão. É necessário criar integração entre os membros do grupo para que o 
trabalho flua em direção às metas coletivas. 

o coordenador da equipe é alguém capaz de cuidar para que o trabalho do grupo esteja baseado 
na colaboração, no respeito mútuo, na abertura para perspectivas diversas, na capacidade de 
escutar e de comunicar-se com efetividade.

o desenvolvimento da equipe, por sua vez, tem por objetivo aumentar a efetividade de um 
grupo que precisa trabalhar para o alcance de resultados. Quando as pessoas juntam esforços 
para resolver os problemas comuns, a integração e o fortalecimento da própria equipe estarão 
igualmente sendo trabalhados. 

Mediante o trabalho, o ser humano, ao produzir algo, produz também a si próprio. a atividade 
individualizada, isolada, muitas vezes não consegue alcançar os resultados esperados, dada 
a fragmentação existente na divisão do trabalho e os limites do próprio ser humano no 
desenvolvimento da tarefa. 

a interação propiciada pelo trabalho em grupo vem contribuir, e muito, para que haja um 
enriquecimento sempre maior dos membros que participam da atividade pela influência inevitável 
que ocorre entre todos. os melhores talentos de uma pessoa impulsionam os melhores de outra e 
de mais outra para produzir resultados muito além do que qualquer uma delas poderia conseguir 
individualmente. 

um grupo transforma-se em equipe quando passa a prestar atenção à sua forma de trabalhar 
e procura resolver os problemas que afetam o seu funcionamento. seu crescimento e 
desenvolvimento resultam do modo como os conflitos são enfrentados e resolvidos. Quando as 
equipes trabalham no seu ponto máximo, com participação ativa de seus integrantes, os resultados 
podem, mais do que apenas se somar, se multiplicar!

1 Trechos de artigo de Homero Reis, em http://www.admite-se.com.br/. Publicação: 23/04/2013 10:07 | Atualização: 25/04/2013
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LeITUra
a LIderanÇa 
aPrendIda 2

Os estudos sobre liderança não são convergentes sobre o que é liderança e como exercê-
la. Ora a ênfase desses estudos é sobre a personalidade do líder, ora sobre o que ele faz, 
ora sobre as distintas combinações entre líder, liderados e situação. Este texto propõe 
uma compreensão sobre a liderança segundo a qual o líder deve responder a um 
ambiente de dilemas e contradições mediante a aquisição de competências sobre si 
mesmo, sobre seus liderados e sobre o contexto em que atua.

liderança é um tema instigante: mas de onde viria a fascinação pelo tema? 
provavelmente do desejo de se conhecer a essência desse fenômeno complexo e 
ambíguo. afinal, o que é liderança? De que ela é composta?

Neste texto, são apresentados três argumentos acerca desse tema. primeiro, o de 
que liderança é a competência para exercer influência sobre indivíduos e grupos. 
segundo, de que tal competência 
constitui um conjunto de 
conhecimentos, habilidades e 
atitudes, expresso em ações. 
e, terceiro, de que esses 
conhecimentos e habilidades 
resultam de aprendizagem contínua.

o mundo acadêmico buscou, sem cessar, descobrir o que é liderança. Formulou 
várias teorias. talvez a mais antiga seja a dos traços de personalidade. Quem seria 
líder? aquele que nascesse com determinados traços físicos, intelectuais, sociais e 
relacionados com a tarefa. por exemplo: deveria ter estatura alta, bela aparência, 
força física etc. contudo, se tentarmos enquadrar, nesta teoria, personagens 
como Napoleão, Rosa de luxemburgo e Ghandi, o resultado será decepcionante, 
servindo para nos mostrar apenas uma coisa: que liderança não é nata. 

se assim o fosse, quem possuísse determinados traços lideraria o tempo todo, 
a todos; quem não os tivesse estaria fadado a ser eternamente seguidor, e, 
obviamente, não é isso que se observa no cotidiano de nossas vidas. Mas a busca 
de entender o que é liderança não parou na teoria dos traços. 

o próximo passo nessa história foi dado pela teoria de que, se liderança não 
é nata, então ela pode ser aprendida. o foco passou a ser em como escolher o 
melhor estilo de liderar, e foram identificados três: o democrático, o autocrático 
e o laissez-faire. Muitos consideravam que o melhor estilo era o democrático; no 
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2 Fonte: Sylvia Constant Vergara FGV-EBAPE, in GV Executivo



caderno do ParTIcIPanTe 
INTEGRAÇÃO

fORmAÇÃO dE JOvENs PROTAGONIsTAs 
PARA O muNdO dO TRAbAlhO 7

LeITUra
A LIDERANÇA APRENDIDA

entanto, situações do dia-a-dia demonstraram que não é bem assim. Dependendo da situação, o 
líder deveria ser autocrático e até laissez-faire. um entendimento é, então, introduzido na teoria dos 
estilos de liderança: não há o melhor estilo; tudo depende do líder, dos seguidores e da situação.

É fácil reconhecer que determinados traços da personalidade de alguém podem, em função das 
expectativas de seus seguidores, facilitar a liderança. Mas podem, também, obstaculizar, se houver 
dissonâncias entre aquele que pretende influenciar e aquele que deve ser influenciado.

De todo modo, por liderança entendo a competência de alguém em exercer influência sobre 
indivíduos e grupos, de modo que tarefas, estratégias, missões sejam realizadas e resultados 
sejam obtidos. os ingredientes que compõem essa competência estão na aprendizagem contínua. 
há pessoas que, a despeito de ocuparem cargos de chefia, não exercem liderança. Fazem-se 
obedecidos, por exemplo, por coação ou interesse de quem é coagido. há outros que, a despeito 
de não ocuparem cargos de chefia, lideram com frequência. 

o ideal é ter um chefe líder. Melhor dizendo: um gestor/líder, capaz de perceber que não só as 
empresas e seu ambiente mudam, exigindo renovação constante de competência, como também 
que as empresas, como qualquer coletividade, são movidas por cooperação e por conflito, e é 
preciso saber lidar com essas forças contraditórias.

as pessoas às quais o gestor/líder lidera têm motivações, valores, expectativas e histórias de 
vida diferentes umas das outras, e essa diferenciação necessita ser levada em consideração. o 
que motiva um indivíduo pode não motivar outro, logo, é preciso sensibilidade do gestor/líder 
para captar essa diferenciação e transformar motivações em ações. No exercício de seu papel 
como coach, ou como mentor natural, o gestor/líder tem a oportunidade de aprender a lidar 
com a diversidade. 

coach é um mentor intencional que ajuda os liderados a se desenvolverem na carreira, a 
melhorarem seus desempenhos, a sistematizarem suas ideias, a fazerem escolhas cuidadosas, a se 
comprometerem com a empresa, a expandirem sua visão de mundo, a serem éticos.

mentor natural é aquele que orienta, sugere, aconselha, provoca no liderado a possibilidade 
de um olhar diferente sobre o mesmo problema, estimula o liderado a entrar em contato com o 
que ele (liderado) é e não somente com o que faz. serve de guia, de exemplo, de provocador de 
reflexões, de educador da aprendizagem. aprende sobre o outro e sobre si mesmo – e junto com 
outras pessoas.

acredito, portanto, que a liderança caracteriza-se como um processo – e não como um 
produto acabado – que precisa responder às mudanças, umas velozes, outras nem tanto, que 
caracterizam o tempo-espaço contemporâneo. Nosso gestor/líder não precisa ser um herói; basta 
um pouco de empenho, sensibilidade e desejo de responder à altura do que seu mundo lhe pede 
hoje. isso já será suficiente.
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reFLeXÃo
MInHa coneXÃo coM 
o LocaL e o GLoBaL
podemos dizer que, como definição clássica, a identidade cultural é uma forma de representação 
das relações entre pessoas e grupos com patrimônios comuns como: língua, religião, tradições, 
esportes, festas, culinária, artesanatos, brincadeiras, ditados populares, entre outros. 

a identidade cultural estabelece uma espécie de comunhão de valores entre os membros de 
uma sociedade. hoje em dia, no entanto, vivemos um processo de globalização que rompe com 
fronteiras territoriais, fazendo com que hábitos, estilos, músicas típicas de uma cultura ou moldadas 
para serem transnacionais, de repente sejam assimilados por pessoas de culturas as mais distintas. 
esse fenômeno é ainda mais perceptível entre os jovens, naturalmente mais abertos a incorporar, 
em especial pelos meios digitais, modelos e expressões mundializados.

mInha coneXÃo com o local e o Global 
influencia os padrões de comportamento de massa sem, entretanto, destruir os regionalismos 
presentes na identidade cultural.  ao pesquisarmos sobre nossa comunidade, no tema 
identidade, essa constatação é perceptível: por mais que estejamos abertos e em interação 
com o Mundo, antenados e conectados com os acontecimentos globais em tempo real, as 
singularidades que compõem e caracterizam minha comunidade continuam presentes, dando “a 
cara” e “a alma” do meu lugar....

Queremos continuar essa investigação... e entender como algumas manifestações culturais 
integram – ou não – as pessoas do meu bairro, da minha cidade, da minha região; como 
atividades podem contribuir para que um grupo se constitua como um todo, a partir da 
complementaridade e da diversidade de suas partes. 

considerando que a integração é dinâmica, viva, que supõe que pessoas se encontrem e se 
reúnam a partir de um mesmo objetivo, que implica sempre o esforço coordenado, a planificação 
conjunta e a convivência pacífica entre as pessoas ou grupos em interação, nada como a vivencia, 
a experiencia para que melhor compreendamos o sentido dela em nossas vidas.
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LeITUra
BULLYInG: BrIncadeIraS 
QUe FereM 3

Bullying é um termo que pode causar estranhamento a muita gente. De origem inglesa e sem 
tradução ainda no Brasil, é utilizado para qualificar comportamentos agressivos, que podem ocorrer 
em qualquer ambiente social – em casa, no clube, no local de trabalho etc –, mas é na escola que se 
manifesta com mais frequência.

o Bullying é um problema mundial, e pode ser encontrado em qualquer escola, não se restringindo 
a um tipo específico de instituição. esse ‘fenômeno’ começou a ser pesquisado há cerca de dez anos 
na europa, quando se descobriu que ele estava por trás de muitos transtornos entre adolescentes. 
Geralmente os pais e a escola não davam muita atenção para o fato, que acreditavam não passar de 
uma ofensa boba demais para ter maiores consequências. 

No Brasil a situação não é diferente. Quem já não teve um apelido ofensivo na escola? ou mesmo 
sofreu na mão de um grupo de colegas que o transformava em ‘bode expiatório’ de brincadeiras no 
colégio? exemplos não faltam.

o assunto vem ganhando corpo e se tornando pauta de veículos de comunicação de massa, a 
exemplo das matérias veiculadas no Jornal Nacional, da Rede Globo, e em discussões como as 
realizadas no programa altas horas: o apresentador serginho Groisman abraçou a causa e iniciou, 
junto com a emissora, uma campanha contra o bullying.  

3 Fonte: http://desmontandotexto.blogspot.com.br/2010/08/bullying-brincadeiras-que-ferem.html  Acesso em 12.08.2012
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LeITUra
BULLYING: BRINCADEIRAS QUE FEREM

Formas De Bullying: 

> Verbal – insultar, ofender, falar mal, colocar apelidos pejorativos, “zoar”. 

> Física e  mental – bater, empurrar, beliscar, roubar , furtar  ou destruir pertences das vítima.

> psicológica e moral – humilhar , excluir, discriminar, chantagear, intimidar, difamar. 

> sexual – abusar, violentar, assediar, insinuar. 

> Virtual ou ciberbullying – realizado por meio de ferramentas tecnológicas: celulares, filmadoras, 
internet, etc. esse tipo é uma das formas mais agressivas  e vem ganhando cada vez mais 
espaço. ele extrapola os muros da escola e expõe a vitima a escândalos públicos. Muitas vezes os 
praticantes se valem do anonimato e, sem nenhum constrangimento, atingem a vitima da forma 
mais vil possível. traumas e consequências do bullying virtual são dramáticos. 

transtornos causaDos pelo bullyInG 
> Desinteresse pela escola
> problemas comportamentais 
> transtorno do pânico
> Depressão 
> anorexia e bulimia 
> Fobia escolar 
> ansiedade generalizada
> em casos mais graves doenças mentais. 

Você SaBIa...
De acordo com o educador, advogado e mestre em Direito das relações sociais, 
luciano marchesini, o praticante do bullying pode sofrer processos e responder 
judicialmente pelas agressões. ”se o autor for maior de 18 anos, ocorrerá uma ação 
penal cuja pena vai variar conforme a gravidade da situação. se o agressor tiver 
menos de 18 anos, ele irá responder por um processo conforme determina o estatuto 
da criança e do adolescente (eca) e os pais respondem judicialmente. a pena também 
varia conforme o agravante”, explica.
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LeITUra
FaMÍLIa É PraTo 
dIFÍcIL de PreParar4

são muitos ingredientes. Reunir todos é um problema, principalmente no Natal e no ano Novo. 
pouco importa a qualidade da panela, fazer uma família exige coragem, devoção e paciência. Não 
é para qualquer um. os truques, os segredos, o imprevisível. Às vezes, dá até vontade de desistir. 
preferimos o desconforto do estômago vazio. Vêm à preguiça, a conhecida falta de imaginação 
sobre o que se vai comer e aquele fastio. Mas a vida, (azeitona verde no palito) sempre arruma um 
jeito de nos entusiasmar e abrir o apetite. 

o tempo põe a mesa, determina o número de cadeiras e os lugares. súbito, feito milagre, a família 
está servida. Fulana sai a mais inteligente de todas. Beltrano veio no ponto, é o mais brincalhão e 
comunicativo, unanimidade. sicrano, quem diria? solou, endureceu, murchou antes do tempo. 

este é o mais gordo, generoso, farto, abundante. aquele o que surpreendeu e foi morar longe. ela, a 
mais apaixonada. a outra, a mais consistente. e você? É, você mesmo, que me lê os pensamentos e 
veio aqui me fazer companhia. como saiu no álbum de retratos? o mais prático e objetivo?  a mais 
sentimental? a mais prestativa? o que nunca quis nada com o trabalho? 

seja quem for, não fique aí reclamando do gênero e do grau comparativo. Reúna essas tantas 
afinidades e antipatias que fazem  parte da sua vida. Não há pressa. eu espero. Já estão aí? todas? 
Ótimo. agora, ponha o avental, pegue a tábua, a faca mais afiada e tome alguns cuidados. logo, 
logo, você também estará cheirando a alho e cebola.   Não se envergonhe de chorar. Família 
é prato que emociona. e a gente chora mesmo. De alegria, de raiva ou de tristeza. primeiro 
cuidado: temperos exóticos alteram o sabor do parentesco. Mas, se misturadas com delicadeza, 
estas especiarias, que quase sempre vêm da África e do oriente e nos parecem estranhas ao 
paladar tornam a família muito mais colorida, interessante e saborosa. atenção também com 
os pesos e as medidas. uma pitada a mais disso ou daquilo e, pronto, é um verdadeiro desastre. 
Família é prato extremamente sensível. tudo tem de ser muito bem pesado, muito bem medido. 
outra coisa: é preciso ter boa mão, ser profissional. 

principalmente na hora que se decide meter a colher. saber meter a colher é verdadeira arte. uma 
grande amiga minha desandou a receita de toda a família, só porque meteu a colher na hora errada. 
o pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem. tudo ilusão. 
Não existe Família à oswaldo aranha; Família à Rossini; Família à Belle Meunière; Família ao Molho 
pardo, em que o sangue é fundamental para o preparo da iguaria. Família é afinidade, é “à Moda da 
casa”. e cada casa gosta de preparar a família a seu jeito.

4 Fonte: http://revistamarieclaire.globo.com/Marieclaire/0,6993,EML1690805-1731,00.html  Acesso em 28.09.2013 (O Arroz de Palma,de Francisco Azevedo)
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LeITUra
FAMíLIA é PRAto DIFíCIL DE PREPARAR

há famílias doces. outras, meio amargas. outras apimentadíssimas. há também as que não têm 
gosto de nada, seriam assim um tipo de Família Dieta, que você suporta só para manter a linha. 
seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. uma família fria é 
insuportável, impossível de se engolir.

enfim, receita de família não se copia, se inventa. a gente vai aprendendo aos poucos, 
improvisando e transmitindo o que sabe no dia a  dia. a gente cata um registro ali, de alguém 
que sabe e conta, e outro aqui, que ficou no pedaço de papel. Muita coisa se perde na lembrança.  
principalmente na cabeça de um velho já meio caduco como eu. o que  este veterano cozinheiro 
pode dizer é que, por mais sem graça, por pior que seja o paladar, família é prato que você tem que 
experimentar  e comer. se puder saborear, saboreie. Não ligue para etiquetas. passe o pão naquele 
molhinho que ficou na porcelana, na louça, no alumínio ou no barro. aproveite ao máximo. Família 
é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete.

“O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: 
esquenta e esfria,aperta e daí afrouxa, sossega e depois 

desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.” 
(Guimarães rosa - Grande sertão: Veredas)
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MÚSIca
aQUeLe aBraÇo 5

Gilberto Gil - 1969

o Rio de Janeiro continua lindo
o Rio de Janeiro continua sendo
o Rio de Janeiro, fevereiro e março
alô, alô, Realengo - aquele abraço!
alô, torcida do Flamengo - aquele abraço!
chacrinha continua balançando a pança
e buzinando a moça e comandando a massa
e continua dando as ordens no terreiro
alô, alô, seu chacrinha - velho guerreiro
alô, alô, terezinha, Rio de Janeiro

alô, alô, seu chacrinha - velho palhaço
alô, alô, terezinha - aquele abraço!
alô, moça da favela - aquele abraço!
todo mundo da portela - aquele abraço!
todo mês de fevereiro - aquele passo!
alô, Banda de ipanema - aquele abraço!
Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço
a Bahia já me deu régua e compasso
Quem sabe de mim sou eu - aquele abraço!
pra você que me esqueceu - aquele abraço!
alô, Rio de Janeiro - aquele abraço!
todo o povo brasileiro - aquele abraço

5 Fonte: http://www.vagalume.com.br/gilberto-gil/aquele-abraco.html#ixzz2gE34fP2v acesso em 12.03.2013

DiVulGaÇÃo
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MÚSIca
FaMÍLIa 6
titãs

Família! Família!
papai, mamãe, titia
Família! Família!
almoça junto todo dia
Nunca perde essa mania
Mas quando a filha
Quer fugir de casa
precisa descolar um ganha-pão
Filha de família se não casa
papai, mamãe
Não dão nem um tostão
Família êh! Família ah!
Família!
Família êh! Família ah!
Família!
Família! Família!
Vovô, vovó, sobrinha
Família! Família!
Janta junto todo dia
Nunca perde essa mania
Mas quando o neném
Fica doente
uô! uô!

procura uma farmácia de plantão
o choro do neném é estridente
uô! uô!
assim não dá pra ver televisão
Família êh! Família ah!
Família!
Família êh! Família ah!
Família!
Família! Família!
cachorro, gato, galinha
Família! Família!
Vive junto todo dia
Nunca perde essa mania
a mãe morre de medo de barata
uô! uô!
o pai vive com medo de ladrão
Jogaram inseticida pela casa
uô! uô!
Botaram cadeado no portão
Família êh! Família ah!
Família!
Família êh! Familia ah!
Família!
Família êh! Família ah!
Família!

6 Fonte: http://letras.mus.br/titas/48973/ acesso em 12.03.2013
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LeITUra
a FaMÍLIa no rITMo do 
MUndo conTeMPorÂneo 7

“Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. 
Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com os meus pais.”

esse trecho da música “pais e Filhos” da banda de rock legião urbana, ilustra bem as transformações sociais 
pelas quais a família contemporânea tem passado. o que mudou na família? Quais são os modelos que 
estão se alterando e sendo substituídos por outros? 

Voltando um pouco para compreender melhor “Família”:
sabe-se o que é uma família, considerando-se que todos já foram parte integrante de alguma. É uma 
instituição por assim dizer óbvia para todos. No entanto, para qualquer pessoa, é difícil definir esta palavra e 
mais exatamente o conceito que a engloba.

a maioria das pessoas, por isso, quando aborda questões familiares, refere-se espontaneamente a uma 
realidade bem próxima, partindo do conhecimento da própria família, realidade que creem ser semelhante 
para todos, e daí acabam generalizando ao falar das famílias em abstrato.

Mas ela não é um simples fenômeno natural. ela é uma instituição social variando através da história e 
apresentando até formas e finalidades diversas numa mesma época e lugar, conforme o grupo social que 
esteja sendo observado.

os tipos de famílias variam muito, embora a forma mais conhecida de nossos dias ainda seja a família 
composta de pai, mãe e filhos, chamada família “nuclear”. este é o modelo que desde criança a gente vê 
em livros escolares, nos filmes, na televisão, mesmo que no seio familiar se verifique um esquema diverso.

a família, além de reproduzir novos seres humanos, tenta produzir neles os seus hábitos, costumes 
e valores através de gerações. “Família” no sentido popular, até poucas décadas, significava pessoas 
aparentadas que vivem em geral na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. ou ainda, 
pessoas do mesmo sangue, ascendência, linhagem, estirpe ou admitidos por adoção.

a instituição família tem passado, ao longo da história da humanidade, por crises muito sérias. Mas 
as famílias, apesar de todos os seus momentos de crise e evolução, manifestam até hoje uma grande 
capacidade de sobrevivência e adaptação, uma vez que ela subsiste sob múltiplas formas.

as formas de famílias são extremamente variáveis. como toda instituição social, a família 
apresenta aspectos positivos, enquanto núcleo afetivo, de apoio e solidariedade, mas apresenta, 

7 Fontes de Consulta para produção do texto: http://veterinariosnodiva.com.br/ , www.cpflcultura.com.br, http://www.scielo.br Acesso em 28.09.12



caderno do ParTIcIPanTe 
INTEGRAÇÃO

fORmAÇÃO dE JOvENs PROTAGONIsTAs 
PARA O muNdO dO TRAbAlhO 16

LeITUra
A FAMíLIA No RItMo Do MUNDo CoNtEMPoRÂNEo

ao lado destes, aspectos negativos, tornando-se muitas vezes, elemento de coação social, 
geradora de conflitos e ambiguidades.

Que estrutura a família vivencia hoje?
Quais, então, as características dos novos modelos familiares? entre as características da urbanização, dos 
últimos 50 anos, está o abandono da vida simples, em comunidade, da vida familiar. até 1950 cerca de 75% 
da população vivia em pequenas cidades. Nossa sociedade era dividida em grandes estruturas familiares. 

avós, tios, primos e padrinhos conviviam e estavam, por vezes, inseridos em um mesmo sistema de 
produção. “se a criança ou o adolescente ia ao armazém, o dono do armazém conhecia a história dele. os 
marcos culturais de referência eram estáveis. De tal forma que se a criança sofresse alguma dificuldade 
sempre havia um adulto ou um grupo de adultos para ajudar”, afirma o psicanalista José outeiral. 

observamos também, a partir da segunda metade do século xx, uma tendência das famílias urbanas à 
sua redução, bem como ao surgimento de novos modelos familiares, caracterizados principalmente, pelas 
mudanças nas relações entre os sexos e as gerações. 

como exemplo, podem-se citar algumas razões: 
> controle mais intenso da natalidade (famílias com menos filhos)
> autonomia relativa da sexualidade
> relações menos hierarquizadas, quer entre o casal, quer entre pais e filhos
> inserção massiva da mulher no mercado de trabalho
> grande número de famílias chefiadas por mulheres
> casais homossexuais com filhos
> atenção ao desenvolvimento das necessidades infantis e dos idosos. 

Voltemos à música do legião urbana e agora provavelmente compreendemos melhor todas essas 
transformações, ainda incompletas... Vamos então, tentar pensar qual o Nosso conceito de família?
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MÚSIca
a Grande FaMÍLIa 8

Dudu nobre

esta família é muito unida 
e também muito ouriçada
Brigam por qualquer razão 
Mas acabam pedindo perdão

pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha
eu também sou da família, também quero pirraçar
catuca pai, catuca mãe, catuca filha
eu também sou da família, também quero catucar

catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família também quero catucar
8 Fonte: http://musica.com.br/artistas/ivete-sangalo/m/a-grande-familia/letra.html Acesso em 12.09.13
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MÚSIca
droGaS 9
catedral

ter que se iludir ao se encontrar
com mecanismos de uma bruta ilusão
e não sentir o que é real
o que é viver, o que é ser,
se já não sente se ser.

Drogado é ânsia de não ter querer
pra que fugir
se os problemas
sempre vão amanhecer com você
e não tem fim
Droga, de só querer usar mais drogas
há tanta coisa pra saber,
são tantos rumos pra tomar,
são tantas provas pra vencer,
Mas como se você
em uma seringa precisar se esconder
pra não enfrentar,
a covardia sempre vai te perturbar
Vai acabar com você.
9 Fonte: http://letras.mus.br/catedral/44959/ Acesso em 23.05.2013
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reFLeXÃo
eM BUSca doS 
PorQUêS... 10

Às vezes, a gente fica se perguntando: se todo mundo sabe que as drogas são prejudiciais à saúde, então 
por quê tanta gente usa? 

parece uma pergunta tão simples de responder e de repente percebemos que é justamente o contrário.

para começo de conversa, é bom saber que, historicamente, a humanidade sempre procurou por 
substâncias que produzissem algum tipo de alteração em seu humor, em suas percepções, em 
suas sensações.

em segundo lugar, não é possível determinar um único porquê. os motivos que levam algumas pessoas 
a se utilizarem de drogas variam muito. cada pessoa tem necessidades, impulsos ou objetivos que as 
fazem agir de uma forma ou de outra e a fazer escolhas diferentes.

se fôssemos fazer uma lista, de acordo com o que os especialistas dizem sobre o que motiva as pessoas 
ao uso da droga, veríamos que as razões são muitas e que nossa lista ainda ficaria incompleta. Quer ver?

> curiosidade;
> para esquecer problemas, frustrações ou insatisfações;
> para fugir do tédio;
> para escapar da timidez e da insegurança;
> por acreditar que certas drogas aumentam a criatividade, a sensibilidade e a potência sexual;
> insatisfação com a qualidade de vida;
> saúde deficiente;
> Busca do prazer;
> enfrentar a morte, correr riscos;
> Necessidade de experimentar emoções novas e diferentes;
> ser do contra;
> procura pelo sobrenatural.

Bom, já deu para perceber que a tarefa não é fácil. então, se queremos entender e combater o uso/abuso 
das drogas, precisamos saber que não é possível generalizar os motivos que levam uma pessoa a usar 
drogas. cada usuário tem os seus próprios motivos.

e é necessário conhecer as motivações das pessoas, para compreender atitudes aparentemente 
incompreensíveis. e esta regra vale para qualquer situação, não só para as drogas....

10 Fonte: http://es.slideshare.net/eliana890/drogas-e-escola Acesso em 18.09.2012
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LeITUra
É naMoro 
oU aMIZade? 11

a amizade é, acima de tudo, certeza – é isso que a distingue do amor.
 
Coragem confesse: você assiste ao programa “Vai dar Namoro” do Rodrigo Faro, O melhor do Brasil. É 
aquele programa onde garotas e rapazes que nunca se viram mais gordos, trocam algumas ideias durante o 
programa. No final do quadro do programa, Rodrigo Faro pergunta para cada casal: é namoro ou amizade? 
Se a menina responder amizade, volta para o banco de reservas. Se responder namoro, saí de mãos dadas 
com um amor novinho em folha... Já pensou que paraíso se fosse fácil assim?”

Martha Medeiros, uma jornalista e escritora brasileira, define bem a dificuldade vivenciada, 
especialmente para quem está buscando aproximação com outra pessoa, de entender essa coisa 
complexa que é a “relação”.

são tantas as formas hoje de se manter contato, através de redes sociais, twitter e sMs, tudo que se faz 
é exposto e compartilhado com tanta gente que, aparentemente, as pessoas parecem mais próximas 
umas das outras, mas isso é verdade?

se houve maior aproximação virtual, os contatos sociais, as rodas de conversa, os encontros 
nas praças, os passeios em grupo tornaram-se mais raros. e isso muitas vezes faz com que a 
aproximação entre duas pessoas que querem se conhecer melhor seja complicada.... parece difícil 
entender o que a outra pessoa quer, sente e deseja, e aí seja para uma “ficação”, um namoro sério 
ou uma amizade verdadeira, ninguém tem a receita do caminho mais seguro e certo. e nessa 
história quem mais sofre são os tímidos e os indecisos.

Mas nós somos seres de relações e necessitamos amar, ser amados, interagir com pessoas, construindo 
uma autoimagem positiva, que nos permita potencializar nossa capacidade de sentir, ter prazer, sorrir, 
dar, compartilhar e receber, aprendendo a nos respeitarmos, a ser respeitados e a respeitar.

e nessa fase da vida, a adolescência, época de descobertas e vivências, essas questões aparecem com 
novas cores: a amizade, a afetividade, o namoro, a sexualidade, são parte da construção deste ser que 
se encaminha para uma vida adulta, onde ele precisará saber como lidar com uma multiplicidade de 
relações: pessoais, familiares, afetivas, sociais, profissionais.

Refletir sobre a afetividade e a sexualidade humana é ir além do biológico. É compreender essas 
dimensões como expressões que envolvem emoções, sentimentos, atitudes, crenças e valores que 
representam um tempo, um espaço e uma cultura.

11 Fonte: http://pensador.uol.com.br/frase/NjQ/ acesso em 23.3.14 - Texto adaptado de Marguerite Yourcenar.
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LeITUra
ÁrVore doS 
MeUS aMIGoS 12

existem pessoas em nossas vidas que nos deixam felizes pelo simples fato de terem cruzado o nosso 
caminho. algumas percorrem ao nosso lado, vendo muitas luas passarem, mas outras apenas vemos 
entre um passo e outro. a todas elas chamamos de amigo. há muitos tipos de amigos.

talvez cada folha de uma árvore caracterize um deles.

o primeiro que nasce do broto é o amigo pai e o amigo mãe. Mostram o que é ter vida.

Depois vem o amigo irmão, com quem dividimos o nosso espaço para que ele floresça como nós.
passamos a conhecer toda a família de folhas, a qual respeitamos e desejamos o bem.

Mas o destino nos apresenta outros amigos, os quais não sabíamos que iam cruzar o nosso caminho. 
Muitos desses denominados amigos do peito, do coração. são sinceros, são verdadeiros. sabem 
quando não estamos bem, sabem o que nos faz feliz...

 Às vezes, um desses amigos do peito estala o nosso coração e então e chamado de amigo namorado. 
esse dá brilho aos nossos olhos, música aos nossos lábios, pulos aos nossos pés.

 Mas também há aqueles amigos por um tempo, talvez umas férias ou mesmo um dia ou uma hora. 
esses costumam colocar muitos sorrisos na nossa face, durante o tempo que estamos por perto.

 Falando em perto, não podemos esquecer dos amigos distantes. aqueles que ficam nas pontas dos 
galhos, mas que quando o vento sopra, sempre aparecem novamente entre uma folha e outra. o 
tempo passa, o verão se vai, o outono se aproxima, e perdemos algumas de nossas folhas. algumas 
nascem num outro verão e outras permanecem por muitas estações.

 Mas o que nos deixa mais feliz é que as que caíram continuam por perto, continuam alimentando 
a nossa raiz com alegria. lembranças de momentos maravilhosos enquanto cruzavam com o nosso 
caminho. Desejo a você, folha da minha árvore, paz, amor, saúde, sucesso, prosperidade... hoje e 
sempre... simplesmente porque: “cada pessoa que passa em nossa vida é única. sempre deixa um 
pouco de si e leva um pouco de nós. há os que levaram muito, mas não há os que não deixaram 
nada. esta é a maior responsabilidade de nossa vida e a prova evidente de que duas almas não se 
encontram por acaso”.

autor desconhecido

12 Fonte: http://pensador.uol.com.br/frase/NTE4ODkx/ acesso em 28.09.13
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MÚSIca
PodeS crer 13
cidade negra

o que é, meu irmão
eu sei o que te agrada
e o que te dói, e o que te dói
é preciso estar tranqüilo
pra se olhar dentro do espelho
refletir
o que é?
seja você quem for
eu te conheço muito bem
e isso faz bem pra mim
isso faz bem pra vida
onde quer que vá
eu vou estar também
eu vou me lembrar
daquela canção que diz
parapapapa....
bendito
encontro
na vida
amigo
é tão forte quanto o vento quando sopra
tronco forte que não quebra, não entorta
podes crer, podes crer,
eu tô falando de amizade

13 Fonte: http://letras.mus.br/cidade-negra/64363/ acesso em 06.10.13
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reFLeXÃo
FÁBULa da conVIVêncIa 14

Durante uma era glacial, muito remota, quando parte do globo terrestre esteve coberto por densas 
camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram, indefesos, por não se 
adaptarem às condições do clima hostil.

Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver 
começou a se unir, e juntar-se mais e mais.

assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro.

e todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente, aqueciam-se enfrentando por mais tempo 
aquele forte inverno.

porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, 
justamente aqueles que lhes forneciam mais calor, aquele calor vital, e afastaram-se feridos, 
magoados, por não suportarem mais tempo os espinhos dos seus companheiros.
Doíam muito...

Mas, essa não foi a melhor solução: afastados, separados, logo começaram a morrer congelados, os 
que não morreram voltaram a se aproximar, pouco a pouco, com jeito, com precauções, de tal forma 
que, unidos, cada qual conservava certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver, 
resistindo à longa era glacial.

sobreviveram...

14 Fonte: http://www.betafm.com.br/fabuladaconvivencia.htm Acesso em 12.02.2012
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reFLeXÃo
Você SaBe o QUe 
É UM  aBraÇo? 15

aBRaÇo É ...

abraço é saudável. ajuda o sistema imunológico, cura a depressão, reduz o estresse e induz ao sono. 
Revigora, ,rejuvenesce e não tem efeitos colaterais.

abraço é um remédio miraculoso. abraço é absolutamente natural. É orgânico, não poluente, 
naturalmente doce, não contém ingredientes artificiais, é ambientalmente correto e 100% integral.

abraço é o presente ideal. excelente para qualquer ocasião, bom para dar e receber. Demonstra 
carinho, vem em embalagem própria e, certamente, é totalmente restituível.

abraço é praticamente perfeito, Dispensa pilhas e prestações mensais, é à prova de fogo, de roubo, e 
isento de impostos.

abraço é um recurso, pouco explorado, de poderes mágicos. Quando abrimos o coração e os braços, 
estimulamos outros a fazerem o mesmo.

Que tal você compartilhar agora com o grupo ao seu redor,  a magia de um abraço? está esperando 
que alguma delas dê o primeiro abraço? Não espere mais! 

comece você mesmo!

15 Fonte: http://pt.scribd.com/doc/171128188/Importancia-de-um-Abraco-4x  Acesso em 12.04.2013
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TIc
InTerneT
texto de Fábio Vieira, micaías paiva e sérgio Junior, 
com base em pesquisas realizadas na wikipedia 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet), tecmundo (http://www.tecmundo.com.br/
conexao/1955-o-que-e-intranet-e-extranet-.htm) 

a internet pode ser definida como uma rede mundial de 
computadores, interligando todos os continentes e alcançando 
mais de duzentos países. originalmente um lugar que somente os 
usuários do sistema operacional “unix”, um sistema operacional 
de difícil utilização, poderiam frequentar. com o surgimento de aplicativos baseados em interface 
gráfica, a internet ficou ao alcance de todos. 

ao contrário do que muita gente pensa, a internet não é um escritório com uma sede própria 
em algum lugar do mundo. pelo contrário, em seu íntimo, ela é abstrata. o nome internet ocorre 
pelo fato de muitos computadores poderem se interligar ao mesmo tempo, como se fossem um 
só. para que isso aconteça é necessário que você se inscreva em um provedor de acessos – uma 
pequena empresa na qual se situam computadores de grande performance denominados “host”. 
cada provedor possui uma série de usuários inscritos e conectados. os provedores, por sua vez, 
estão todos ligados uns aos outros provendo a conexão entre seus usuários. se esta conexão fosse 
representada graficamente, você veria uma série de linhas, formando uma rede. Daí o nome “net”, 
uma palavra em inglês que significa “reDe”.

estrutura Da Internet
De forma simples, podemos dizer que a internet é mantida por três elementos básicos: os provedores 
de “backbone” (“espiNha DoRsal”), os “provedores locais de serviços” e os “usuários finais”.

um “backbone” é uma rede com capacidade para transmitir grandes volumes de dados, podendo 
ter abrangência nacional, estadual (para ambos é usada a rede waN – wide area Network, ou Redes 
de longo alcance), regional (pode ser usada a Rede MaN – Metropolitan area Network, ou Rede 
Metropolitana) ou local (é usada a Rede laN – local area Network, ou Rede local). 

um “provedor local de serviços”, por sua vez, paga para conectar seu computador a um 
backbone, transformando-se em um nó na rede. 

chegamos então ao “usuário final”, que contrata um provedor local de serviço pelo direito de 
conexão durante algumas horas por mês. a conexão geralmente é realizada através de uma ligação 
telefônica comum, via “modem” 16. 

16 Modem vem da junção das palavras Modulation e Demodulation, ou “Modulação” e “Demodulação”, e é um equipamento que recebe os dados de um 
Computador, modula e envia estes dados para outro Modem. O outro Modem recebe os dados, demodula (ou decodifica) e envia a um outro computador.
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TIc
INtERNEt

acesso À Internet
para obter acesso à rede mundial de computadores, é necessário contar com os seguintes elementos:
> computador com placa de rede (ou dispositivo de comunicação externa)
> Modem externo (cable modem)
> software de Navegação (browser)
> conta do provedor de serviços

tIpos De acesso
Via cabo (banda larga), aDsl ou Fibra ótica: é o nome usado para definir qualquer conexão 
acima da velocidade padrão dos modems analógicos . Geralmente, utilizado com sistema de tV 
por assinatura ou por algumas companhias telefônicas de alguns estados. a conexão aDsl é uma 
conexão discada, mas diferente da convencional, pois a linha não fica ocupada. os roteadores 
fazem a discagem de forma transparente para o usuário, deixando a conexão 99,999% do tempo 
sempre online.

Wireless: comunicação wireless se refere exatamente como sua tradução em português 
(“wire” é “Fio” e “less” é “sem” ou “Menos”): é a comunicação sem cabos ou fios que usa ondas 
eletromagnéticas como meio de propagação para estabelecer a comunicação entre dois pontos ou 
dispositivos. em alguns casos são usadas ondas de rádio (internet via rádio) e em outros, via antena 
com sinais específicos.

conexão discada: tipo de conexão usada em computadores pessoais, que não se tornam um 
nó oficial (não estão permanentemente ligados), e que utiliza uma linha telefônica para troca de 
informações. ela é pouco utilizada em grandes centros urbanos, não só pelo fato de se ter a Banda 
larga, mas pelo fato de se deixar o telefone ocupado e de ter baixa velocidade de conexão. para 
esse tipo de conexão é necessário um modem para a comunicação com um provedor de serviços.

Ip address e conexão Ip Direto: um item muito importante usado na internet e que todos os 
que acessam a rede tem é o ip address (“internet protocol address”, também conhecido como 
“endereço de ip” ou “endereço do protocolo de internet”). só que muitos usuários nem sabem 
disso. o endereço ip funciona como o endereço de nossa casa: ele é o registro físico e lógico de 
nosso computador na Grande Rede para que os outros computadores possam nos achar, e ele é 
feito de quatro sequencias numéricas previamente estabelecidas (por exemplo: 128.100.0.0 pode 
ser um endereço ip). toda vez que recebemos ou enviamos algo de nosso computador para a 
internet é porque temos o ip address em nosso micro.

Já a conexão ip Direto é indicada para empresas que necessitam utilizar toda a potencialidade da 
internet, mediante acesso permanente e total conectividade, incorporando a sua rede à internet, 
através de uma conexão. 
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o proVeDor De acessos
através do provedor de acessos é que se torna possível sua ligação com o mundo. Você pode 
se associar a qualquer provedor do país ou fora dele, mas para evitar que suas conexões sejam 
contadas como interurbanas ou internacionais, o procedimento indicado é associar-se a um 
provedor de sua própria cidade.

serVIÇos
os recursos oferecidos hoje na internet cobrem quase tudo que o usuário necessita no seu dia-a-
dia. como exemplo, podemos citar:
 

e-maIl 
aprenderemos mais sobre ele adiante.

e-commerce (compras on-lIne)
serviço pelo qual o usuário pode comprar o que quiser, desde programas, músicas, 
ingressos para shows, cinemas, teatros, passagens aéreas, até veículos e outros tipos de 
produtos e serviços, sem sair de casa. Mas antes de qualquer compra na net, sempre é 
bom verificar se o produto que você quer tem nota fiscal e se a empresa realmente existe.

FÓruns ou Grupo De DIscussÕes
através destes grupos, além de amizades, você pode trocar informações sobre os mais 
variados assuntos com pessoas do mundo inteiro. aqui, a comunicação é feita através 
de mensagens que são enviadas aos grupos do FÓRuM que são organizados por 
categorias. os provedores mais conhecidos neste tipo de serviço são o Yahoo Groups e 
o Google Groups.

cultura 
serviço pelo qual você acessa jornais, revistas, livros, museus, músicas, etc. enfim, tudo 
o que se relaciona a informações no mundo inteiro.

Você também pode saber mais sobre uma cidade para a qual planeja viajar. Você pode, por 
exemplo, visitar lugares turísticos na França, inglaterra, espanha, estados unidos, dentre outros. 
este tipo de serviço pode ser acessado via sites específicos (por exemplo: agências turísticas, 
Ministério do turismo, etc.) ou através de mapas on-line como Google Maps, Yahoo Maps, live 
search Maps, apontador. outra opção é o Google earth onde você pode ver inclusive a sua casa 
através de imagens via satélite que são atualizadas periodicamente.

cIÊncIa
serviço pelo qual você pode saber mais sobre o universo e tudo o que nele existe, 
através de visitas a planetários, laboratórios de pesquisa e até mesmo a famosa Nasa.
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cInema
Você pode obter informações sobre os filmes já produzidos e saber algo sobre os filmes 
que ainda serão lançados. um dos sites mais importantes neste serviço é o www.imdb.com.

chats (bate papo)
chats são espaços na net onde você pode conversar com diversas pessoas ao redor 
do seu país ou do mundo. um dos serviços mais conhecidos dessa natureza é o iRc. 
ele é utilizado basicamente como bate-papo (chat) e troca de arquivos, permitindo a 
conversa em grupo ou privada.

os programas de mensagem instantânea são aplicações que permitem o envio e recebimento de 
mensagens de texto em instantes. através destes programas, o usuário é informado quando algum 
de seus amigos está online. a partir daí, eles podem manter conversas em tempo real. Normalmente, 
estes programas incorporam diversos outros recursos, como o envio de imagens, conversação em 
áudio - utilizando as caixas de som e microfone do sistema, além de vídeo conferência.

reDes socIaIs 
Redes sociais são locais na web onde as pessoas se encontram virtualmente, seja por grupos de 
amigos, por afinidades ou até por temas. são de fácil acesso e geralmente gratuitos, as redes mais 
usadas são: Facebook, twitter, My space, orkut e linkedin.

FIQUe LIGado!
não podemos confundir CHAT com inSTAnT MESSEngERS; os mensageiros tambem fazem 
a troca de mensagens em tempo real. porém são softwares que necessitam de contatos 
adicionados. exemplo: Windows live messenger (msn), yahoo messenger, GtalK, skype, etc.

Facebook twitter
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broWser/naVeGaDor
um navegador (também conhecido como web browser ou simplesmente browser, 
termos em inglês) é um programa que habilita seus usuários a interagirem com 
documentos htMl (“hyper Markup text language”, ou “linguagem de Marcação 
de hipertexto”), hospedados em um servidor web, de acesso à internet. É o tipo 
mais comumente usado de agente. entre eles temos o internet explorer, o Mozilla 
Firefox, o Google chrome e o opera.

a maior coleção interligada de documentos de hipertexto, dos quais os 
documentos htMl são uma substancial fração, é conhecida como world wide web 
(ou simplesmente “www”, que em português é “Grande teia Mundial”, ou “Rede 
Mundial de computadores”, como é mais conhecida).

pesQuIsa e busca
busca na internet significa utilizar alguns 
mecanismos indexadores de conteúdo, os 
conhecidos sites de busca para encontrar 
uma informação que se deseja, entretanto 
isso não é uma pesquisa. Na imagem 
abaixo, vemos uma busca realizada pelo 
termo “universo”, com 8.610.000 termos 
encontrados.

Já uma pesquisa, em termos bem 
práticos, é um refinamento de uma 
busca. Dos mais de 8 milhões de sites 
abaixo, muita coisa já foi confirmada pela 
ciência, muitas foram atualizadas e para 

isso, uma pesquisa deve ser realizada para poder separar o que é verdade do que não é.

eUreKa!
Quando você tem uma página em redes sociais, você poderá receber mensagens falsas que 
podem ser vírus. cuidado! outra coisa: muitas empresas, ao abrirem uma seleção para vaga de 
emprego, podem acessar os sites de relacionamento para ver o perfil dos candidatos à vaga. 
portanto é legal você ter sua página sempre organizada, mantendo sua privacidade de forma 
integrada e com conteúdo que não seja ofensivo.
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DoWnloaD (baIXar arQuIVo)
Download – processo que faz a cópia dos 
arquivos armazenados em outros locais, como 
sites, utilizando-se da internet ou conexão pela 
rede de computadores.

tenha muito cuidado ao “baixar” arquivos 
desconhecidos, sempre execute o antivírus 
para checar a existência de vírus ou programas 
maliciosos. Nunca executar programas ou 
arquivos “baixados” de e-mail de remetentes 
desconhecidos 

após escolher o arquivo no site desejado 
selecione a opção download. ao iniciar, se 

abrirá a seguinte janela:

ao escolher a opção salVaR aparecerá uma janela para indicar onde o arquivo será salvo, basta 
agora indicar o local e clicar no botão Salvar.

e-maIl
tido como um dos serviços mais utilizados na rede resume-se ao recebimento e envio de 
mensagens pelos usuários. através do e-mail é possível também, enviar ou receber arquivos de 
outros sistemas. as vantagens desse tipo de comunicação são óbvias: quase não há extravio e as 
mensagens podem chegar ao destinatário com maior rapidez. 

Mas temos de ter cuidado, pois assim como a internet evoluiu, também evoluíram os sistemas de 
vírus, o que, em alguns casos, pode fazer com que o seu e-mail tanto receba muitas mensagens de 
origem estranha (chamadas de spaM) como envie mensagens sem que você autorize.

crIar um e-maIl
como dissemos anteriormente o “e-mail” refere-se ao “correio eletrônico”, uma forma rápida e 
prática de enviar mensagens através da internet. cada provedor de acesso à internet possui uma 
área especial chamada MailBox, que é utilizada para armazenar as mensagens que chegam 
para todos os usuários. Dessa maneira, quando você envia um “e-mail”, sua mensagem não vai 
diretamente para o destinatário. É enviado primeiro para o MailBox do servidor do destinatário, e 
depois transferido para este.

exemplo de e-mail: meunome@provedor.com.br
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obs: @ = indica que é uma correspondência eletrônica ou e-mail 

alguns serviços de e-mail mais utilizados: www.yahoo.com.br, www.gmail.com, 
www.hotmail.com.br.

Gmail, e sua nova interface

prIncIpaIs FunÇÕes
algumas das funções abaixo, não necessariamente estão representadas da mesma forma que nos 
serviços mais comuns, entretanto, seu funcionamento é o mesmo.
1. escrever: cria uma nova mensagem. 

2. responder: quando você recebe uma mensagem e quer mandar uma resposta, basta clicar e 
escrever sua resposta. 

FIQUe LIGado!
ao se cadastrar, cuidado ao informar dados pessoais e sempre solicitar privacidade, 
isto é, não pode tornar seu perfil totalmente público.
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3. responder a todos: quando você recebe um e-mail que foi endereçado a você e a outras 
pessoas (você pode saber se isto ocorreu olhando para o campo cc que aparece em seu painel de 
visualização) e quer mandar uma resposta para todos que também receberam esta mensagem, 
basta clicar em “responder a todos”. 

4. encaminhar: quando você recebe um e-mail e quer mandá-lo para outra (s) pessoa(s), basta 
clicar em “encaminhar” e essa mensagem será enviada para o(s) destinatário(s) que você endereçar. 

5. excluir: quando você quiser excluir uma mensagem, basta clicar na mensagem (em sua lista de 
mensagens) e usar o botão excluir da barra de ferramentas do webmail. sua mensagem irá para a 
pasta lixeira ou itens excluídos. 

6. enviar: ao clicar em enviar, sua mensagem será disparada para o destinatário. 

7. contatos: abre a sua lista de contatos. 

 
pasta paDrÃo
entrada: local padrão para onde vão as mensagens que chegam no seu e-mail, você pode criar 
pastas e regras para mudar o lugar para o qual suas mensagens devam ser encaminhadas; 

enviados: nesta pasta ficam guardados os e-mails que você já mandou; 

lixeira: aqui ficam as mensagens que você excluiu, entretanto, ficam armazenadas no seu e-mail, 
geralmente por um período de 30 dias. passado esse tempo, o próprio serviço se encarrega de 
excluí-las em definitivo; 

rascunhos: as mensagens que você está escrevendo podem ficar guardadas aqui enquanto você 
não as acaba de compor definitivamente. 

entraDa
a caixa de entrada oferece flexibilidade para enviar e receber mensagens do escritório, de casa ou da rua.

crIar e enVIar mensaGens
siga as instruções para criar e enviar uma nova mensagem:
1. clique em escrever ou criar e-mail;

2. Quando você clica em criar e-mail, um formulário em branco aparece (imagem abaixo). este 
funciona como um molde para ajudá-lo a elaborar suas mensagens.
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3. Na caixa para, digite o nome de e-mail de cada destinatário, separando-os com uma vírgula ou 
um ponto-e-vírgula ( ; ) os campos cc e cco  não são obrigatórios.

Na caixa assunto, digite um título de mensagem (não obrigado, porém recomendado). 
Digite a mensagem no campo destinado e clique em enviar. 

DIFerenÇas entre para..., cc... e cco...

VerIFIcar mensaGens
para saber se chegaram novas mensagens, basta acessar seu serviço de webmail e ir para a pasta de 
entrada, lá sempre constarão suas mensagens, organizadas da mais nova para a mais antiga.

acrescentar contatos
os serviços atualmente disponíveis armazenam no catálogo sempre que você o responde, dessa 
forma, você não precisará se preocupar em adicioná-los manualmente.

aneXanDo arQuIVos
além de escrever um texto e enviar para outra pessoa em qualquer parte do mundo, podemos 
utilizar o e-mail para transferir arquivos.

antes de enviar o e-mail clique na opção Anexar arquivo.

aparecerá uma caixa em que o usuário indicará o arquivo a ser anexado, selecione o arquivo 
desejado e em seguida clique em Abrir.

aparecerá na barra de arquivo anexo o endereço do arquivo a ser enviado.
Faça a confirmação clicando em OK ou Anexar.

Descrição

para... a mensagem é enviada “diretamente” ao destinatário.

(cópia carbono) uma cópia da mensagem é enviada ao destinatário, e o nome dele 
fica visível para outros destinatários da mensagem.

(cópia carbono oculta) uma cópia da mensagem é enviada ao destinatário, e o 
nome dele não fica visível para outros destinatários da mensagem. essa caixa estará 
disponível ao acessar a opção campo cco (menu exibir).

cc...

cco...
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portal terra – acessado em outubro de 2014
https://duvidas.terra.com.br/duvidas/538/por-que-devo-me-preocupar-com-a-seguranca-do-meu-computador 

computadores domésticos são utilizados para realizar inúmeras tarefas, tais como: transações 
financeiras, sejam elas bancárias ou mesmo a compra de produtos e serviços; comunicação através 
de e-mails; armazenamento de dados sejam eles pessoais ou comerciais; etc. 

É importante que você se preocupe com a segurança de seu computador, pois você, 
provavelmente, não gostaria que: 

> suas senhas e números de cartões de crédito fossem furtados e utilizados por terceiros; 

> sua conta de acesso a internet fosse utilizada por alguém não autorizado; 

> seus dados pessoais, ou até mesmo comerciais, fossem alterados, destruídos ou 
visualizados por terceiros;

> seu computador deixe de funcionar, por ter comprometido arquivos essenciais do 
sistema, etc.

senhas 
uma senha (password) na internet, ou em qualquer outro tipo de sistema, serve para autenticar o 
usuário, ou seja, é utilizada no processo de verificação da identidade do usuário, assegurando que 
ele é realmente quem diz ser. 

se outra pessoa tem acesso a sua senha, ela poderá utilizá-la para se passar por você na internet. 
alguns dos motivos pelos quais uma pessoa poderia utilizar sua senha são:

> ler e enviar e-mails em seu nome; 

> obter informações sensíveis dos dados armazenados em seu computador, tais como 
números de cartões de crédito;

> esconder sua real identidade e então desferir ataques contra computadores de terceiros. 

o Que É uma boa senha?
uma boa senha deve ter pelo menos oito caracteres (letras, números e símbolos) e deve ser fácil de lembrar. 

Normalmente os sistemas diferenciam letras maiúsculas das minúsculas, o que já ajuda na 
composição da senha. por exemplo, “paralelepipedo” e “paRalelepipedo” são senhas diferentes. 
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entretanto, são senhas fáceis de descobrir utilizando softwares para quebra de senhas, pois não 
possuem números e símbolos, além de conter muitas repetições de letras. 

exemplo de senhas:

simples: datas de nascimento, nomes próprios, nomes de celebridades e etc.;

fortes: $%R—tDcv)))--, 40999xDD-****--/ 

Quando criar uma senha forte, o importante é memorizá-la, pois vários serviços não enviam mais as 
senhas por e-mail, mas enviam perguntas que devem ser respondidas, para ou dar acesso ao reset 
da senha ou o envio da mesma para o telefone do usuário.

anote a senha em um local, desde que não seja de fácil acesso, principalmente se for em um 
ambiente com muitas pessoas, até decorá-la, depois, destrua a anotação.

VÍrus 
Vírus são programas desenvolvidos para alterar nociva e clandestinamente softwares instalados em 
um computador.

como ocorre a contamInaÇÃo?
a maioria das contaminações ocorrem pela ação do usuário executando o anexo de um e-mail. 
a segunda causa de contaminação é por sistema operacional desatualizado, sem a aplicação de 
corretivos que bloqueiam chamadas maliciosas nas portas do micro.

Worms ou Vermes
com o interesse de fazer um vírus se espalhar da forma mais abrangente possível, seus criadores 
por vezes, deixaram de lado o desejo de danificar o sistema dos usuários infectados e passaram a 
programar seus vírus de forma que apenas se repliquem, sem o objetivo de causar graves danos ao 
sistema. Desta forma, seus autores visam tornar suas criações mais conhecidas na internet. este tipo 
de vírus passou a ser chamada de verme ou worm. 

troJans ou caValos De trÓIa
certos vírus trazem em seu bojo um código à parte, que permite a um estranho acessar o micro 
infectado ou coletar dados e enviá-los pela internet para um desconhecido, sem notificar o usuário. 
estes códigos são denominados de trojan horse ou cavalo de tróia.
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o Que FaZer para eVItar os VÍrus?
existem vacinas para os vírus de computador. são os softwares antivírus, que podem ser usados 
também como um antídoto em máquinas já infectadas. existem vários programas no mercado, que 
são atualizados constantemente. antes de comprar um ou baixar uma versão da internet, verifique 
se o software é certificado pelo icsa (international computer security association).

antIVÍrus
os antivírus são programas desenvolvidos por firmas de segurança, com o objetivo de detectar e 
eliminar vírus encontrados no computador. os antivírus possuem uma base de dados contendo as 
assinaturas dos vírus que podem eliminar. Desta forma, somente após a atualização de seu banco 
de dados, os vírus recém-descobertos podem ser detectados.

exemplos de antivírus: avast, Norton, NoD32, panda, Microsoft security essentials, aVG, etc. 

FIreWall
os firewalls são programas com o objetivo de evitar ataques de crackers (pessoas que pretendem 
invadir o seu sistema), porque ao vigiar o tráfego das portas dos protocolos, conseguem detectar 
intrusões, são “paredes de fogo”, para proteger seu sistema.
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enDereÇo assunto

achou um endereço interessante e não quer 
esquecê-lo? anote seu endereço e do que 
trata na tabela abaixo, para usá-la no futuro.

PROCEssAdOR dE TEXTO – WORd
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VerSUS oPenoFFIce
http://www.tecmundo.com.br/microsoft/4489-microsoft-office-versus-openoffice.htm 
24 jun 2010 - 09h 38/ Acessado em outubro de 2014

por Willian Fonseca 

os famosos programas para escritório – digitação de documentos, utilização de planilhas, 
apresentação de slides – são ferramentas essenciais na vida de quase todo profissional. utilizamos 
amplamente diversos desses aplicativos, que foram unidos no famoso Microsoft office há mais de 
duas décadas, em 1989.

De lá para cá centenas de novidades surgiram no pacote, que têm facilitado cada vez mais a vida 
de usuários de todos os tipos. o maior dos problemas encontrados no Microsoft office segundo a 
grande maioria dos usuários é o seu preço, bastante elevado na opinião de muitos.

essa obrigação em ter que pagar por uma suíte de aplicativos de escritório fomentou a criação do 
openoffice, totalmente gratuito e de código aberto. por esse mesmo motivo, além de melhorias 
constantes em seu desenvolvimento, a versão gratuita divide cada vez mais a opinião dos usuários sobre 
quem é o melhor. o Baixaki colocou esses dois oponentes no ringue e ajuda você a escolher o campeão!

conheça os lutadores!
No canto direito, vestindo vermelho, amarelo, azul e verde e ostentando o título de 
suíte de aplicativos mais utilizada do mundo, está o Microsoft office. treinando há 
mais de duas décadas nos complexos da Microsoft e apresentando cada vez mais 
novidades, o pacote preza por facilidade de uso, interface amigável, funcionalidade e 
diversas outras características bastante evidentes na versão 2007.

Na esquerda, vestindo apenas preto e azul, com dois pássaros 
tatuados no braço, está o openoffice. Desde pequeno ele assistia 
ao Ms office invicto na televisão e decidiu treinar muito para 
enfrentá-lo cara a cara. cada vez melhor, com funções exclusivas e 

funcionalidade incontestável, o dia do grande duelo chegou!

para defender os aplicativos temos Bill, defensor do Microsoft office, e Franco, fanático pelas 
possibilidades presentes no openoffice.
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rounD 1: preÇo
Quando o assunto é inserir algum programa pago no computador, a relação entre custo e benefício 
sempre vem à tona. o que será que Franco tem a dizer sobre isso, já que o openoffice é gratuito?
 

um dos motivos que fomentou a criação do openoffice foi exatamente a chance de ter todas 
essas possibilidades de maneira gratuita. Muitas pessoas e especialmente pequenas empresas não 
podem pagar para ter o pacote em todas as máquinas.

há pacotes básicos do office com três licenças vendidos a 200 reais nas melhores lojas do Brasil – 
menos de 70 reais por computador –, o que torna o Ms office acessível para a grande maioria dos 
usuários domésticos e pequenos empresários. o suporte e as garantias oferecidas pela Microsoft 
justificam esse valor.

rounD 2: usabIlIDaDe

Desenvolvemos maneiras para utilizar melhor todos os softwares do pacote office durante esses 
anos e vocês não criaram formas  novas de fazer essa utilização. Boa parte de tudo o que há no 
openoffice é simplesmente igual ao que já havia no nosso pacote.

a cada nova versão do office, melhorias consideráveis são feitas na facilidade de uso do conjunto. 
wizards, recursos de ajuda específicos para cada situação e interface mais organizada são tópicos 
repensados constantemente por nossos desenvolvedores. Dentro dos aplicativos é possível acessar 
tópicos especiais de ajuda no site do office.
 



caderno do ParTIcIPanTe 
INTEGRAÇÃO

fORmAÇÃO dE JOvENs PROTAGONIsTAs 
PARA O muNdO dO TRAbAlhO 42

TIc
PRoCESSADoR DE tEXto

Nosso ideal sempre foi promover um conjunto de aplicativos fácil de usar, e nisso vocês acertaram 
ao longo dos anos, com exceção daquele clipe de papel irritante que aparecia no canto da tela. 
o openoffice apresenta recursos de utilização extremamente simples e qualquer usuário do Ms 
office não sentirá grandes diferenças ao escolher a nossa opção.

além de recursos de ajuda presentes nos aplicativos do pacote, temos comunidades gigantescas 
espalhadas pela internet prontas para sanar as dúvidas dos usuários, em qualquer nível de 
dificuldade encontrada. essa é uma das vantagens do pensamento open source.

rounD 3: compatIbIlIDaDe

 Desde nossa primeira versão, prezamos por criar nossos próprios formatos, além de manter 
compatibilidade total com os já conhecidos no seu conjunto. o usuário pode escolher qualquer um 
deles, sem prejuízos em funcionamento ou compatibilidade.
 

o objetivo dos novos formatos é essencialmente tornar os arquivos mais leves e rápidos para abrir. 
Basta utilizar a função “salvar como” para isso. também criamos atualizações para o office 2003 
que permitem visualizar os arquivos do office 2007 sem problema algum.
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rounD 4: Ferramentas
 

em todos esses anos de desenvolvimento, criamos os mais variados tipos de ferramentas para todo 
o pacote office. sempre há novidades para atender às necessidades dos usuários, muito satisfeitos 
com a gama de opções e configurações disponíveis.

todas as funções essenciais em nossos aplicativos atendem plenamente o desejo de nossos usuários. 
para os brasileiros, em especial, existe inclusive o Broffice, com corretor gramatical e funções especiais 
em português. algumas funções – como a opção para salvar os arquivos em pDF – foram criadas 
primeiramente no openoffice  e somente agora estão presente no aplicativo de vocês.

rounD 5: InterFace

criamos um sistema de abas com grupos visíveis em cada uma delas, o que permite que o usuário, 
em especial o iniciante, aprenda a lidar com os aplicativos mais rapidamente. além de funcional e 
organizado, o visual do novo office é muito mais bonito.
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Quem estava acostumado com os menus antigos pode não ter gostado dessas mudanças drásticas 
na maneira de lidar com as funções. Vocês não mantiveram sequer a opção de escolher entre a 
interface nova e a antiga.

Nós prezamos por manter tudo como sempre fizemos. pouquíssimos ajustes foram feitos nesse 
sentido. pode ser mais “feio” do que o que vocês apresentam, mas nossos usuários jamais 
precisarão aprender duas vezes a mexer na interface do openoffice.

rounD 6: Desempenho

Na grande maioria dos testes realizados, nosso conjunto de aplicativos é até quatro vezes mais 
leve em memória para rodar. todos os programas também funcionam de maneira independente e 
problemas em um deles não afetam o todo. o processamento para utilizar o nosso pacote é mínimo.
 

os aplicativos de vocês foram otimizados para rodar em windows. Nossos programas são feitos em 
Java e se adéquam bem a todas as plataformas conhecidas, o que infelizmente requer um pouco 
mais de memória e processamento. Mas com o valor que vocês cobram por esse desempenho dá 
tranquilamente para comprar mais memória ou trocar de processador.
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processadores de texto são aplicativos que permitem criar documentos de textos, com as 
formatações necessárias. permite ainda adicionar ao texto, figuras e imagens fotográficas, além de 
gráficos e planilhas. os mais simples de utilizar são os aplicativos Bloco de Notas e o wordpad, que 
acompanham o sistema operacional windows, porém não possuem tantos recursos como o Ms 
word e openoffice writer. 

este manual contém informações sobre como utilizar no seu dia-a-dia o módulo de edição de 
textos Microsoft word, fazendo um comparativo com o openoffice writer, que atualmente vem 
conquistando o mercado de informática no seu pacote open source.

o Microsoft word é um moderno programa de processamento de textos largamente utilizado 
em todo o planeta. Fabricado pela Microsoft, ele integra o pacote office, que é um conjunto de 
softwares de diferentes aplicações. como todo programa, o word melhora-se cada vez mais, sendo 
lançado em diferentes versões, aperfeiçoadas em diversos pontos. 
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para abrIr 
o mIcrosoFt  WorD 

1. clique uma vez no botão “Iniciar”. 

2. posicione o cursor na opção 
“todos os programas” 

3. posicione o cursor na pasta 
microsoft office 2013

4. clique no ícone de “Word 2013”.

a Janela Do aplIcatIVo 

o word 2013 é constituído por uma área 
denominada “Área de trabalho”. Nela 
estão os elementos principais. 

Dependendo da configuração 
e do modo de exibição utilizados, 
alguns desses elementos podem 
não estar disponíveis. o controle 
para exibir ou ocultar estes elementos 
pode ser feito pelo usuário.
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mIcrosoFt WorD 2013

1. barra de título: informa o nome do aplicativo e o nome do arquivo ativo. ao acionar o word é 
exibido o “Documento 1”; trata-se do arquivo que ainda não foi salvo.

2. Faixa de opções: usada para acionar as opções de comandos utilizados para realizar tarefas no 
aplicativo. 

3. régua: sua função é atuar sobre parágrafos determinando ajustes de recuos, margens, largura 
de colunas, tabulações. 

4. barra de status: traz indicativos que nos mostram o estado atual de recursos em uso, como o 
teclado, posição do texto, idioma, dentre outros.

5. barras de rolagem: utilizadas para movimentação do texto.

6. cursor: ponteiro de inserção de caracteres.
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menu InteratIVo
o Menu interativo é uma forma rápida de ter acesso a alguns 
comandos. esse menu pode ser visualizado através de um simples 
clique com o botão direito do mouse, em qualquer ponto da 
“Área de texto” (espaço da janela onde é feita a digitação do 
documento). De acordo com a região onde for acionado, esse 
menu pode exibir opções variadas. 

barra De menus
Ferramentas do menu arquivo:
permitem manipular documentos (arquivos), ou seja, abrir, salvar, imprimir, etc. 
as principais funcionalidade desse menu são:

novo: cria um novo arquivo em branco.

abrir: abre ou localiza um arquivo.

Fechar: Fecha o arquivo ativo sem sair do programa. Você pode fechar todos 
os arquivos abertos, mantendo pressionada a tecla shiFt e clicando em Fechar 
tudo no menu arquivo.

salvar: salva o arquivo ativo com o seu nome e formato de arquivo e a sua 
localização atuais.

salvar como: salva o arquivo ativo com um nome de arquivo, localização ou 
formato de arquivo diferente. 

compartilhar: compartilha o documento com outras pessoas, via e-mail, blog 
ou apresentação online

Visualizar impressão: mostra qual será a aparência de um arquivo quando 
impresso.

Imprimir: imprime o arquivo ativo ou os itens selecionados. 
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e aí, muitas palavras novas? anote!
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Ferramentas Do menu eDItar
Manipulam blocos (partes) de textos. suas principais ferramentas são:

Fonte: altera os formatos de espaçamento de caracteres e fontes do texto selecionado.

parágrafo: altera os recuos de parágrafo, o alinhamento do texto, o espaçamento entre linhas, a paginação 
e outros formatos de parágrafo no parágrafo selecionado.

marcadores e numeração: adiciona marcadores ou números aos parágrafos selecionados e modifica o 
formato de numeração e de marcação.

bordas e sombreamento: adiciona bordas e sombreamento a texto, parágrafos, páginas, células da tabela 
ou figuras selecionadas.

estilo: aplica um tema novo ou diferente ou remove um tema de uma página da web, documento, 
mensagens de correio eletrônico ou página de acesso a dados. um tema é um conjunto de elementos 
de design unificados e esquemas de cores para imagens de plano de fundo, marcadores, fontes, linhas 
horizontais e outros elementos de documento. 

estilo e Formatação: define ou aplica na seleção uma combinação de formatos, denominada estilo.

Desfazer limpar: desfaz ou limpa a última alteração.

repetir limpar: repete a última alteração desfeita.

recortar: recorta a seleção para a área de transferência.

copiar: copia a seleção para a área de transferência.

colar: insere o conteúdo da Área de transferência no ponto de inserção e substitui qualquer seleção. 

colar especial: traz opções avançadas de como colar os objetos da área de transferência.

selecionar tudo: seleciona todos os caracteres do texto.

localizar: procura pelo texto ou formatação especificados.

substituir: pesquisa e substitui o texto e a formatação especificados.
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alteram o modo como vemos os documentos e alguns elementos do próprio editor. 
suas principais ferramentas são:

normal: alterna para a exibição de documento padrão.

layout da Web: alterna o documento ativo para o modo como será exibido em um navegador da web. 

layout de impressão: alterna o documento ativo para o modo com a aparência que terão quando 
impressos.

estrutura de tópicos: muda para o modo de exibição de estrutura de tópicos, no qual você pode examinar 
e trabalhar com a estrutura do arquivo no formulário de estrutura de tópicos clássicos. 

régua: exibe ou oculta a régua horizontal. 

estrutura do documento: ativa ou desativa o painel vertical na extremidade esquerda da janela do 
documento que dispõe em tópicos a estrutura do documento. para procurar rapidamente um documento 
extenso ou on-line e controlar a sua posição nele.

Ferramentas do menu Inserir.
inserem símbolos especiais (por exemplo, ®, ™, ©, ♥, ...) e insere figuras. suas principais ferramentas são:

Quebra de página: insere uma quebra de página no ponto de inserção.

Ferramentas Do menu eXIbIÇÃo

Você pode colocar um atalho para uma ferramenta na barra de 
ferramentas, basta ir para o menu / ferramentas / personalizar / comandos, 
e escolher a categoria, clicar na ferramenta e arrastar para a barra 
de ferramentas.

BIZZU!
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número da página: insere números de páginas que são atualizados automaticamente quando você 
adiciona ou exclui páginas.

Data e hora: adiciona a data e a hora a um slide individual usando o formato escolhido. se você desejar 
adicionar a data e a hora a cada slide, use o comando cabeçalho e rodapé (menu exibir).

autotexto: cria ou insere uma entrada de autotexto.

Índices: cria índices remissivos, índices analíticos, índices de figura e outras tabelas parecidas.

símbolo: insere símbolos e caracteres especiais a partir das fontes que estão instaladas 
em seu computador.

comentário: insere um comentário no ponto de inserção.

notas: insere notas de rodapé e notas de fim.

referência: insere uma referência cruzada em um item de um documento.

Imagem: insere figuras do próprio word e de outros aplicativos.

arquivo: insere todo ou parte do arquivo selecionado no arquivo ativo no ponto de inserção. 

objeto: insere um objeto - como um desenho, um efeito de texto de wordart ou uma equação - 
no ponto de inserção.

Indicador: cria indicadores que você pode usar para marcar o texto, os gráficos, as tabelas 
ou outros itens selecionados.

hyperlink: insere um novo hyperlink ou edita o hyperlink especificado.

Desenhar tabela: insere uma tabela onde você preferir no documento. 

Inserir/excluir/selecionar: com eles você pode executar a tarefa relativa ao nome do comando, 
com linhas, colunas e tabelas.

autoFormatação: no Microsoft word, aplicam automaticamente formatos a uma tabela, 
inclusive bordas e sombreamentos predefinidos. 

auto ajuste: redimensiona automaticamente uma tabela para se ajustar ao conteúdo 
das células da tabela.
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Ferramentas Do menu reVIsÃo.
alteram todos os elementos do texto. suas principais ferramentas são:

seus principais instrumentos são:

ortografia e gramática: verifica se o documento ativo possui erros de ortografia, gramática e estilo de 
redação e exibe sugestões para corrigi-los.

Idioma: atribui o idioma ao texto selecionado em um arquivo que contém mais de um idioma. 

traduzir: traduz o texto para outros idiomas. 

controlar alterações: controla todas as alterações feitas em um documento

comparar: compara dois documentos para ver a diferença entre eles.
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rÉGuas

são utilizadas para atuar sobre os parágrafos no que se trata de recuos, ajustes de margens, alteração das 
larguras das colunas de uma tabela e podemos elaborar paradas de tabulação.

com o uso do mouse você pode definir novas margens, clicando e arrastando-as sobre a margem 
horizontal ou vertical no modo layout de impressão.

InIcIanDo um Documento
abrindo um arquivo
 
a tarefa de abrir arquivos, tão comum na operação de qualquer programa, foi aperfeiçoada nas versões 
mais recentes do word. algumas opções foram incluídas com o objetivo de tornar ainda mais prático o 
trabalho com o aplicativo.

com o word em execução, clique uma vez no Menu “arquivo”.
clique na opção “abrir” e teremos a seguinte tela:
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selecione o local onde você quer abrir o arquivo ou escolha na lista de documentos anteriormente abertos.

Você pode ainda procurar seu arquivo nas pastas mais comumente acessadas. ou ainda acionar um 
diretório ou unidade de disco na caixa “examinar:” para procurar um determinado arquivo.

Depois de encontrar e selecionar o arquivo desejado, o operador pode ainda determinar diferentes 
maneiras para abri-lo, usando as opções do botão “abrir”. inclusive para abrir um documento em 
um navegador (explorer ou Netscape).

para fechar um arquivo, basta clicar uma vez no botão “Fechar” da Barra de Ferramentas, ou ainda 
usar o atalho ctRl + F4.

IMPorTanTe!
a caixa de diálogo “abrir arquivo” pode ser acionada com um simples clique no botão “abrir” da 
Barra de Ferramentas, ou ainda através do atalho ctRl + a.
 

crIanDo um noVo Documento
a criação de um novo arquivo no Ms word pode ser feita basicamente de duas maneiras:

> No Menu “arquivo”, clique sobre “Novo”.

> ou simplesmente clicando na Barra de Ferramentas “padrão”, no botão “Novo 
Documento em Branco”.

Veja o painel de tarefas que é aberto pelo word, quando se deseja criar um novo arquivo, como 
indica a figura ao lado.

observe que o painel disponibiliza tópicos referentes à manipulação de arquivos, dentre eles:

abrir um Documento: mostra uma relação dos quatro últimos arquivos abertos, 
bastando clicar no nome de qualquer um deles, ou optar pelo link “Meus Documentos”.

novo(a): permite criar um novo documento vazio, sendo ele do word, página da web 
ou até mesmo uma mensagem em branco para enviar um novo e-mail.

novo(a) com base em um documento existente: permite abrir um documento 
existente para que os dados sirvam de base a um novo documento que será criado.

novo(a) com base em modelo: permite abrir um modelo de arquivo existente para 
que os dados sirvam de base ao novo documento que está sendo criado, como, por 
exemplo: modelo de fax, recibo, contrato, etc.

 



caderno do ParTIcIPanTe 
INTEGRAÇÃO

fORmAÇÃO dE JOvENs PROTAGONIsTAs 
PARA O muNdO dO TRAbAlhO 57

TIc
INICIANDo o MICRoSoFt WoRD

crIanDo seu Documento
Depois de especificar o documento em branco, o usuário pode criar arquivos a seu critério, 
digitando um texto base. como, por exemplo, o texto a seguir, digitado no Modo de “Visualização 
de impressão”.

reGras para DIGItaÇÃo De Documentos
Não é necessário teclar “eNteR” ao final da linha porque o cursor, ao atingir a margem direita, passa 
automaticamente para a próxima. tecle “eNteR” somente quando terminar um parágrafo, ou para 
dar mais espaços entre um e outro.

para digitar caracteres acentuados, digite primeiro o acento e em seguida o caractere.

para obter cedilha (ç), no caso de seu teclado não possuir essa tecla, digite primeiro o acento 
(agudo) e depois a letra c.

utilize a tecla “shiFt” para ter acesso aos caracteres especiais (símbolos e acentos que se encontram 
na parte superior de uma tecla), e para digitar caracteres maiúsculos (quando a tecla caps lock não 
estiver ativa). 

No word você pode começar a digitar em qualquer ponto da página (mesmo que esteja em 
branco), bastando para isso dar um clique-duplo no local desejado.

a tecla retrocesso (Backspace), no seu teclado, apaga o caractere anterior ao cursor. Já a tecla 
“Delete” apaga o caractere seguinte ao cursor.

a tecla “alt Gr”, quando pressionada, ativa a terceira função do teclado. ex: ( ª, º, £...)

a tecla “insert” (inserção), quando ativa, insere caracteres sem sobrepor os já existentes. Quando 
desativada, insere caracteres de forma sobrescrita (se). ou seja, substituindo os caracteres já 
existentes pelos que estão sendo digitados. para saber se a tecla “insert” está ativa, basta verificar 
na parte inferior de sua tela (Barra de status). se a opção se estiver mais escura, significa que está 
em funcionamento o modo “sobrescrever”. 
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moVImentaÇÃo em um Documento
para deslocar-se por um documento é possível usar o mouse ou o teclado. através do mouse, 
basta usar cliques sucessivos nas setas de rolamento acima e abaixo, ou ainda à direita e à 
esquerda (Barras de Rolagem horizontal e Vertical). ainda na Barra de Rolagem (vertical) 
encontram-se dois botões que saltam para a página anterior        ou a próxima        (se o 
documento tiver mais de uma página). para digitar a partir de um determinado ponto de um 
texto existente na página, é necessário apenas um clique na área desejada. a movimentação pelo 
teclado ocorre conforme indicado a seguir:

tecla posIcIonamento Do cursor

uma linha acima

uma linha abaixo

um caractere à esquerda

um caractere à direita

ctrl + início da próxima palavra

ctrl + início da palavra anterior

ctrl + início do próximo parágrafo

ctrl + início do parágrafo anterior

page up tela para cima

page Down tela para baixo

home início da linha atual

end Fim da linha atual

ctrl + home início do documento

ctrl + end Fim do documento
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correÇÃo De erros De DIGItaÇÃo
Na utilização de um editor de textos, corrigir erros de digitação é uma tarefa muito simples. Você 
possui duas formas para fazê-lo.

a tecla backspace:
a tecla Backspace fica no canto direito superior do teclado principal. cada vez que essa 
tecla é pressionada, o cursor move-se uma posição para a esquerda e apaga o caractere 
que estava ocupando aquela posição. uma vez apagado o caractere incorreto, basta 
digitar o novo caractere. cada vez que Backspace é pressionada, o texto à direita do 
cursor é deslocado também para a esquerda.

a tecla Delete:
enquanto Backspace apaga sempre o caractere à esquerda do cursor, a tecla Delete, 
que se encontra no teclado intermediário superior e no teclado numérico, apaga o 
caractere atual, ou seja, aquele que está na posição do cursor. se você perceber um 
erro que está na linha anterior ou algumas palavras para trás, mova o cursor até a 
posição do caractere incorreto, pressione Delete e digite o caractere correto. 

correÇÃo ortoGrÁFIca e GramatIcal
 o word possui duas excelentes ferramentas para correção de textos: a correção “ortográfica” e a 
“Gramatical”. a vantagem é que na nova versão esses recursos foram aperfeiçoados. o Verificador 
ortográfico, por exemplo, reconhece uma gama maior de nomes de pessoas, organizações, 
empresas, cidades, países e muito mais. 

No texto digitado, podemos observar que algumas palavras e trechos foram sublinhados com 
tracejados (vermelho ou verde). o tracejado vermelho indica possíveis erros ortográficos, enquanto 
o verde sinaliza os erros gramaticais. 

para efetuar a correção o usuário pode acionar o menu “Ferramentas”, no item “ortografia e 
Gramática”. É exibida uma caixa de diálogo:

o Verificador destaca a palavra ou trecho e oferece a(s) 
sugestão(ões) para alteração. Depois de escolhida a opção, 
confirme a mudança no botão “alterar”.

No caso de não desejar substituir, é possível “ignorar” a 
verificação daquele trecho, e ainda de todos que se repetirem.
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corrIGInDo atraVÉs Do menu InteratIVo
para acessar as opções de verificação de uma determinada palavra ou trecho, de forma mais 
prática, basta usar o Menu interativo, acionado com um clique com o botão direito.

leve o cursor até uma palavra destacada de vermelho. por exemplo; “conputadores”. clique uma 
vez com o botão direito.
 
as opções do Menu interativo são as mesmas disponíveis na caixa de Diálogo. Você pode agora 
corrigir a palavra errada com um único clique do botão direito do mouse em cima da sugestão 
correta. temos ainda: 

Ignorar tudo: ignora a palavra verificada em todo local do texto que ela aparecer.

adicionar ao Dicionário: inclui a palavra ao Dicionário do word. Dessa forma a palavra não será 
mais sublinhada. esse recurso só deve ser usado quando a palavra estiver correta, mas não for 
reconhecida pelo aplicativo. por exemplo: nomes de pessoas ou empresas.

autocorreção: exibe listas de palavras sugeridas que, caso selecionada alguma delas, serão 
acrescentadas ao recurso de “autocorreção”. esse recurso permite que toda vez que for digitada 
a palavra verificada, esta seja automaticamente substituída pela sugestão escolhida.

Idioma: permite que, num mesmo documento, possa efetuar a verificação em diferentes idiomas.

Verificar ortografia: aciona a caixa de diálogo de verificação.
 
Deve-se ter em mente que todo corretor ortográfico emite alarmes falsos. portanto, cabe ao 
operador usar de bom senso ao analisar as sugestões da verificação.
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salVanDo um Documento
para gravar um arquivo do word, para sua posterior utilização, siga os passos:
escolha no Menu “arquivo” a opção “salvar”.

ao salvar pela primeira vez, será solicitado um nome para o documento, sendo que este poderá conter 
até 256 caracteres, incluindo espaços. enquanto não é digitado nenhum nome, o word se encarrega de 
apresentar um nome provisório. por exemplo: “Doc1”

para substituir a sugestão feita pelo programa, basta apagar o nome existente e depois digitar o novo. 
por exemplo: “aula 2”.

Depois de definir o nome, escolha uma pasta ou unidade de disco na caixa “salvar em:”. podemos ainda 
escolher uma das pastas que estão localizadas no lado esquerdo da janela. isso facilitará o acesso às 
pastas e aos locais recentemente usados.

em seguida, confirme a gravação do arquivo clicando no botão “salvar”.

 Depois que um documento é gravado pela primeira vez, será necessário ainda salvar novas alterações 
que porventura sejam realizadas, bastando para isso clicar no botão da Barra de Ferramentas ou usar o 
atalho ctRl + B. Nesse caso, a caixa de diálogo não será mais exibida.

para salvar o mesmo arquivo, em outro local ou com outro nome, use a tecla F12 ou a opção “salvar 
como”, no Menu “arquivo”. a caixa “salvar como” será aberta.
 

encerranDo o ms WorD
para finalizar o uso do word, basta clicar uma vez no botão “Fechar”         , localizado na parte superior 
direita da janela, ou ainda usando o Menu “arquivo”, opção “sair”.
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Quando um documento no word é alterado e o programa é encerrado, é exibida uma mensagem 
perguntando ao usuário se ele deseja “salvar” as alterações. para esse documento o aluno pode 
selecionar a opção “Não” com um clique, pois o texto não será gravado.

localIZar, substItuIr e Ir para
como o nome já sugere suas funções são de localizar e/ou substituir 
uma palavra ou frase, ou ainda de movimentação (ir para um local em 
específico).

para facilitar, vamos conhecer cada uma separadamente.

localizar
a opção localizar pode ser ativa também pela tecla der atalho “ctrl” + 
“l” ou pelo menu editar na opção localizar. ao digitarmos uma palavra 
ou frase no campo, o botão “localizar próxima” fica ativo. a caixa de 
diálogo será aberta já na função específica (localizar), mas podemos 

notar as guias “substituir” e “ir para”, como mostra a figura abaixo:

observamos, ainda, o botão “mais”. se acionado, a caixa de diálogo terá o seguinte formato:

além destas opções, podemos selecionar a opção “Formatar”, onde alteramos as opções de fonte, 
parágrafo, tabulação etc. presentes no item que desejamos localizar.
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substituir
a opção substituir pode ser ativa também pela tecla der atalho “ctrl” + “u” ou pelo menu editar 
na opção substituir. Digitamos uma palavra ou frase no campo “localizar” que desejamos que 
seja substituída e em “substituir por” a palavra ou frase nova; os botões “localizar próxima”, 
“substituir” e “substituir tudo” ficarão ativos.

utilizando o botão “Mais”, toda a janela irá abrir, como em “localizar”. podemos fazer as 
substituições apenas trocando palavras e/ou frases ou ainda aplicar-lhes novas formatações, 
como visto no item “localizar”. a opção “localizar próxima” aqui servirá para facilitar a busca na 
substituição.

Ir para
a guia “ir para” da caixa de diálogo “localizar e substituir” também serve como referência na 
busca. ela terá o seguinte formato:

esta opção nos dará movimentação de acordo com a seleção que fizermos e podemos optar, 
também, em usar as teclas de atalho ou o mouse p ara esta movimentação, como visto acima.
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FormataÇÃo De Documentos
seleção de textos
 
No uso de um processador de textos, a habilidade para a seleção é fundamental. chamamos 
de selecionar a ação de marcar um texto a fim de alterá-lo. temos no Microsoft word uma 
série de comandos que se aplicam ao texto inteiro, a parágrafos, a arquivos, etc., mas uma boa 
quantidade de comandos vai ser aplicada a pedaços de texto evidenciados pela “seleção”. 

podemos destacar as opções abaixo, que na maioria das vezes são utilizadas em trechos 
selecionados:
> cópia, recorte e colagem de texto.
> Formatação com sublinhado, itálico, negrito e normal.
> apagar um trecho de caracteres.
> Movimentação de parágrafos dentro do texto.

uma maneira comum de selecionar é manter pressionado o botão esquerdo do mouse e mover 
o ponteiro sobre o texto a ser selecionado, para realçá-lo. No entanto, existem outros comandos 
que auxiliam a tarefa de seleção:
 
seleÇÃo atraVÉs Do mouse

para selecIonar aponte para

uma palavra coloque o cursor em qualquer parte da palavra 
desejada e dê um duplo-clique.

uma sentença clique em qualquer parte da sentença mantendo a 
tecla ctRl pressionada.

uma linha
posicione o ponteiro do mouse ao lado esquerdo da 
linha, de forma que ele se transforme em uma seta 
para a direita, então dê um clique.

um parágrafo

posicione o ponteiro do mouse do lado esquerdo 
do parágrafo, de forma que se transforme em uma 
seta para a direita, então dê um duplo-clique. um 
clique triplo em qualquer parte do parágrafo obtém 
o mesmo efeito.

todo o documento No Menu “editar” dar um clique em “selecionar 
tudo”.
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seleÇÃo De teXto com o teclaDo

atalho selecIona

shiFt + seleciona a partir do cursor, para a direita.

shiFt + seleciona a partir do cursor, para a esquerda.

shiFt + seleciona a partir do cursor até as próximas linhas.

shiFt + seleciona a partir do cursor até as linhas anteriores.

ctRl + t seleciona todo o documento.

copIanDo, recortanDo e colanDo teXtos 
se você estiver trabalhando em seu documento e quiser movê-lo (inteiro ou em parte) para outro 
local da página ou outro arquivo, pode usar ferramentas de cópia, recorte e colagem.

para efetuar procedimentos assim, na maioria das vezes usa-se a “Área de transferência”. 

para ilustrarmos essa capacidade, temos como texto base o documento abaixo, para 
exemplificarmos as diferentes técnicas de edição desta área.
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moVer e recortar um bloco De teXto
selecione o trecho a ser movido.  por exemplo: o primeiro parágrafo do texto exemplo.

com o trecho selecionado, clique no botão “Recortar”           , na Barra de Ferramentas.

posicione o ponto de inserção no local onde o parágrafo será colocado. por exemplo, no final do texto.

clique no botão “colar” da Barra de Ferramentas. o parágrafo recortado aparece no local 
indicado pelo ponto de inserção.

para mudar um trecho ou elemento de local, dentro do mesmo documento, podemos usar o 
mouse sem ter de acessar a Área de transferência. 

selecione o segundo parágrafo do texto.

com o trecho selecionado, clique sobre ele, segure e arraste para o final do documento. um 
ponto de inserção vai acompanhando o trajeto. 

Quando o ponto estiver no local onde o texto deve permanecer, solte o botão do mouse.

copIanDo e colanDo um trecho
para fazer uma cópia de um trecho, ou ainda de todo o documento, observe os procedimentos necessários:

escolha o botão “copiar”                           da Barra de Ferramentas.

o trecho copiado pode ser colado no mesmo documento, ou ainda em outro arquivo do word ou de 
outro aplicativo. 

clique no botão “colar”                   . o trecho copiado é colocado na área de texto do novo documento.
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e aí, muitas palavras novas? anote!
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FormatanDo um teXto
Formatar um documento no word é tarefa simples e mesmo prazerosa. afi nal um texto 
formatado adquire novo aspecto, que pode contribuir muito para a leitura e compreensão. o 
mais interessante é que, no word, é possível usar um menu apropriado (no caso, “Formatar”), ou 
ainda usar um atalho muito prático e efi ciente: a “Barra de Formatação”. conhecer bem essa barra 
e saber utilizá-la corretamente, ajuda a tornar o usuário um profi ssional em editoração de textos. 

o word  traz uma série de fontes sufi cientes para formatar qualquer documento, porém é 
possível incorporar outras que podem ser adquiridas à parte, inclusive pesquisando exemplos na 
internet, ou adquirindo através de cDs.

Detalhe importante: em certos casos, a seleção de um item pode signifi car o simples 
posicionamento do ponto de inserção em qualquer parte desse trecho. e ainda assim, certos 
recursos podem ser aplicados. por exemplo: na aplicação de um estilo a apenas uma palavra, ou 
no alinhamento de um parágrafo.
 

FormataÇÃo atraVÉs Do menu
selecione a Área do texto a ser formatada. por exemplo: o título do documento.

acione a opção “Fonte” no Menu “Formatar”. uma caixa será exibida:
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1. Fonte: o tipo de letra é escolhido nesse campo. existem diversas fontes disponíveis no 
word. Novas fontes podem ser instaladas em seu computador, para oferecer uma gama maior 
de opções. para visualizar uma fonte, basta selecioná-la e seu exemplo será mostrado na 
Visualização (8).

2. estilo da Fonte: os estilos aplicados a trechos são: Negrito, itálico, sublinhado e Normal.

3.tamanho: existem opções disponíveis do nº 8 até o nº 72. Mas o usuário pode digitar um 
tamanho personalizado de 1 até 1638. 

4. cor da Fonte: diversas tonalidades encontram-se à disposição. e ainda é possível criar uma cor 
personalizada.

5. efeitos especiais: os efeitos podem ser selecionados a critério. Basta um simples clique em sua 
caixa de seleção.

6. estilo de sublinhado: vários estilos de linhas diferentes para sublinhar um trecho do 
documento. os exemplos são visualizados automaticamente.

7. cor do sublinhado: o word  permite colorir os sublinhados aplicados a trechos.

8. Visualização: exibe a aparência prévia do texto de acordo com as opções selecionadas.
 
as mudanças podem ser confirmadas no botão “ok”. lembrando que o usuário só terá a 
visualização exata depois de tirar a seleção do item formatado.

FormataÇÃo atraVÉs Da barra
selecione o trecho desejado. por exemplo: o corpo do texto.

observe se a Barra de 
Formatação está presente 
em sua tela. se for preciso 
exibi-la manualmente, acesse o 
Menu “exibir”, item  
“Barra de Ferramentas”.
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todas as opções para formatar um texto encontram-se disponíveis nessa Barra. as tarefas são 
acessadas por botões, ou selecionando nas caixas de seleção. No word , o exemplo de cada letra 
(Fonte) já é visualizado na caixa correspondente. Você pode ir aplicando efeitos e visualizá-los no 
próprio texto selecionado.

DesFaZenDo e reFaZenDo aÇÕes
os erros e ações indesejáveis são comuns no uso constante de um aplicativo. Felizmente o word 
é capaz de reverter ações cometidas de forma incorreta, e até mesmo repeti-las, se necessário. a 
esses processos damos os nomes de “Desfazer” e “Refazer”, respectivamente.

em versões antigas dos programas, a opção de “Desfazer” permitia reverter poucas ações. Mas o 
word permite desfazer dezenas de ações executadas. a opção “Refazer” é ativada à medida que 
alguma tarefa é desfeita.

Vejamos um exemplo: digamos que o usuário se enganasse e aplicasse uma formatação copiada 
no local incorreto. uma maneira de corrigir seria selecionar o trecho em questão e formatá-lo da 
forma como estava antes. porém com a ferramenta “Desfazer” seria possível reverter essa tarefa 
incorreta, de forma muito mais prática.

a opção “Desfazer” e “Refazer”, são exibidas na barra de ferramentas.

No comando é descrita também a ação disponível para ser revertida. No exemplo acima a ação 
seria a colagem de Formato efetuada.
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ao selecionar a opção “Desfazer...”, automaticamente o comando contrário (Refazer) seria 
ativado. esse item também fica disponível no menu “editar”.
 
 
Quando nenhuma ação foi desfeita ou refeita, o word exibe a opção “impossível Desfazer” ou 
“impossível Refazer”, no menu.

outra maneira rápida é fazendo uso dos botões correspondentes na Barra de Ferramentas 
padrão. (1) Desfazer e (2) Refazer. 

marcaDores e numeraÇÃo
aplicar marcadores personalizados, ou numeração de diversos tipos, é um recurso de muita 
utilidade no word, pois auxilia na definição de tópicos e organização de listagem num 
documento.

No uso dessa ferramenta, é importante saber que só é permitido um nível para cada parágrafo. 
ou seja: em um único parágrafo será definido um único marcador ou numeração, independente 
de quantas linhas ele possua.

abaixo no texto exemplo, diferentes itens foram listados no documento.

aplIcanDo numeraÇÃo
a Numeração de um ou mais parágrafos pode ser definida através da opção “Marcadores e 
Numeração”, do menu “Formatar”. 

ou através de uma maneira mais prática: o uso do botão da “Barra de Formatação”.  

a vantagem em usar o menu está no fato de ser possível personalizar a ferramenta, definindo 
outras opções que podem ser muito úteis.

selecione o grupo de parágrafos aos quais será aplicada a numeração.

clique no botão “Numeração” 
da Barra de Formatação.
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personalIZar numeraÇÃo
com os parágrafos selecionados, acione faixa 
de opção parágrafo.

Na Guia “Numerada” são exibidos os 
exemplos de classificação numerada 
que vão desde a tradicional, até o 
formato de algarismos ou letras.

ao selecionar um dos modelos 
disponíveis, o usuário pode alterar 
detalhes do numerador escolhido 
como: formatação, início da contagem, 
alinhamento e recuo, etc. para isso 
utilize o botão “personalizar”, que exibe 
uma segunda caixa de diálogo:
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reInIcIanDo numeraÇÃo
Normalmente, num mesmo documento, o word aplica estilo de numeração sequencial, mesmo 
que em parágrafos separados. É possível ter uma noção dessa ferramenta observando a 
numeração aplicada em outro ponto do texto:

para reiniciar uma numeração, com os parágrafos selecionados acione a opção de Numeração, no 
Menu “Formatar”.

selecione a caixa “Reiniciar Numeração” e confirme.

marcaDores
para aplicar Marcadores a parágrafos selecionados, a maneira mais rápida é clicar no botão da 
Barra de Formatação.  

para personalizar os Marcadores de um ou mais parágrafos selecionados, acesse o comando 
“Marcadores e Numeração”, do Menu “Formatar”.

Na guia “com Marcadores”, selecione o estilo de preferência. se desejar, altere as características 
através do botão “personalizar”.

se for o caso de definir uma 
sequência baseada na anterior, 
em parágrafos que tiveram a 
numeração reiniciada, basta 
selecioná-los e escolher o item 
“continuar lista anterior”.
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classIFIcaÇÃo com nÍVeIs
 um excelente recurso do word é a definição de níveis em parágrafos numerados. 

selecione os parágrafos (eles podem ou não estar numerados) e acione a caixa de Formatação de 
“Marcadores e Numeração”.

Na guia “Vários Níveis”, escolha um dos exemplos.

Depois de aplicado o estilo, será exibida no documento a classificação normal.

para definir os níveis, selecione um parágrafo e clique no botão “aumentar Recuo”        , 
na Barra de Formatação.

É aplicada a classificação àquele nível. se continuar aumentando o recuo, serão aplicados outros 
estilos de numeração.

Quando o usuário quiser reduzir um nível, deve utilizar o botão “Diminuir Recuo”          .

a numeração em níveis segue um padrão de quantidade. o botão “aumentar Recuo” vai 
definindo os níveis de parágrafo até um determinado limite. Daí em diante, o nível pode ser 
mantido ou reduzido. a redução limita-se ao nível principal.

remoVenDo marcaDores e numeraÇÃo
com os parágrafos selecionados desative o botão de “Marcadores”, ou de “Numeração”, de 
acordo com cada caso.

VIsualIZaÇÃo Da ImpressÃo
É recomendável que antes de imprimir qualquer documento, essa ferramenta seja utilizada. 
Dessa forma é possível obter uma noção exata da relação “texto x página”, levando em 
consideração itens como tipo de papel e margens. também através da Visualização de 
impressão, podemos definir e alterar opções relacionadas à impressão do documento como sua 
qualidade, orientação do papel, etc.
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para visualizar a impressão, use o menu “arquivo”, selecione “imprimir” e será exibida uma prévia 
de como o documento será impresso, podendo ser reconfigurado para vários tipos de papel.

InserIr e Formatar FIGuras
Durante a instalação do word o operador poderá optar por instalar arquivos de imagens, para 
serem inseridas nos documentos. existe um conjunto de figuras com desenhos simples, porém 
interessantes, muito conhecido pelos usuários de versões anteriores do word: o clipGallery, 
que permite visualizar uma grande variedade de figuras, fotografias, sons e videoclipes. No xp a 
galeria de figuras foi substituída por novos desenhos, divididos em categorias.

para inserir uma figura do clipGallery, posicione o cursor no local em que deseja que ela seja 
colocada.

escolha a opção “clipart”, no Menu “inserir”, item “imagem”.

No “painel de tarefas” são apresentadas opções para pesquisa de figuras a partir de palavras-
chave, e outras opções de acesso a figuras do computador ou da internet.
  

pesquisar texto: nesse campo, digite uma palavra ou frase que descreva 
o tipo de clipes que serão procurados ou digite todo ou parte do nome de 
arquivo do clipe.

ao deixar em branco, o word localiza todos os clipes de acordo com a 
pasta ou tipo de mídia definido nas opções seguintes.

pesquisar em: ative ou desative as coleções em que deve ser realizada a 
pesquisa da figura.

os resultados devem ser: marque ou desmarque os tipos de arquivo de 
mídia que o assistente deve localizar dentro das pastas especificadas.

 para procurar figuras sem nenhuma especificação, deixe o campo 
“pesquisar texto” em branco. em seguida, clique no botão “pesquisar”.

Dentro do painel serão exibidas todas as mídias encontradas, que atenderam às exigências 
da pesquisa. para inserir uma delas, basta clicar uma vez sobre a mídia escolhida. a figura será 
inserida de acordo com a localização do ponto de inserção.

 para realizar uma nova pesquisa, baseada em outros critérios de localização, clique no botão 
“Modificar” e reinicie as especificações.

clicando no link “organizar clipes - Media Gallery”, localizado na parte inferior do painel de clip-
arts, o usuário terá acesso às pastas de coleções em que estão guardadas as mídias.



caderno do ParTIcIPanTe 
INTEGRAÇÃO

fORmAÇÃO dE JOvENs PROTAGONIsTAs 
PARA O muNdO dO TRAbAlhO 77

TIc
INICIANDo o MICRoSoFt WoRD

ao inserir a figura, ela aparece no local definido pelo ponto de inserção. para posicioná-la em 
outro local, clique sobre ela e arraste. o redimensionamento pode ser realizado através das alças 
ao redor da figura. 

barra De Ferramentas FIGura
Quando uma figura é colocada no documento, é comum o word exibir uma barra de ferramentas 
própria para sua edição. essa barra permite transformar a figura selecionada, modificando itens como: 
brilho, contraste, cores, disposição do texto em relação à figura, etc.

controle de cores: se desejar mudar a escala de cores da figura selecionada, escolha uma 
das opções disponíveis nesse botão.

mais e menos contraste: aumentam e diminuem o contraste da figura, a cada clique. 
aumentando o brilho de uma figura, é possível obter uma aparência translúcida, 
conseguindo reproduzir o efeito de marca d’água.

mais e menos brilho: semelhantes aos botões anteriores, aumentam e/ou reduzem a 
escala de brilho a cada clique.

cortar: para “aparar” uma figura, selecione essa ferramenta e posicione numa das alças de 
redimensionamento. ao clicar e arrastar, corta-se a figura.

Girar para a esquerda: a cada clique, rotaciona a figura em 90º à esquerda.
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estilo da linha: muda a aparência do contorno da figura.

compactar Imagens: para economizar espaço no disco rígido ou reduzir o tempo de 
download, você pode usar o recurso compactar figuras para reduzir a resolução (para 
96 ppp (pontos por polegada) para a web, e 200 ppp para impressão), descartando 
informações desnecessárias, descartar informações adicionais (por exemplo, se uma figura 
tiver sido cortada ou redimensionada, as partes “ocultas” da figura serão armazenadas no 
arquivo), ou ainda compactar a figura, se possível. 

a disposição da figura vai definir como ficará o texto do documento em relação a ela. 
Dependendo do layout escolhido, é possível obter vários resultados interessantes.

Formatar objeto: abre a caixa de diálogo de formatação. Nela o usuário poderá usar as 
diferentes guias e realizar alterações referentes a tamanho, cor, disposição, etc. Na guia 
“imagem” é apresentada a caixa de seleção “cor”. Nela, existem opções para alterar a 
aparência da figura. escolhendo a opção “Desbotado” o usuário reproduz o efeito de marca 
d’água, fazendo com que a imagem fique esmaecida, para ser colocada ao fundo do texto.

redefinir Imagem: remove o corte da figura selecionada e retorna a cor, o brilho e o 
contraste às definições originais.

a disposição da figura vai definir como ficará o texto do documento em relação a ela. 
Dependendo do layout escolhido, é possível obter vários resultados interessantes.

Disposição “Quadrado”
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Disposição “em frente ao texto”.

WorDart 
essa ferramenta permite criar textos com efeitos especiais, 
acionando a galeria de modelos. além disso, um wordart é 
tratado pelo aplicativo como um “objeto de Desenho”, o que 
torna possível modificá-lo em diversas características, e ainda 
aplicar outros efeitos extras, como o sombreamento e 3D. 
o wordart não é reconhecido como texto. portanto não lhe 
será possível realizar operações comuns, como a verificação 
ortográfica e gramatical.

para inserir um wordart, clique em seu botão na “Barra de 
Desenho”        .

Na galeria, escolha um modelo com um clique e confirme 
em “ok”.

Digite o texto (evite trechos grandes). se desejar, altere o tipo de fonte, letra e estilo. após a 
confirmação, o wordart personalizado aparece na área do documento.
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editar texto: clique neste botão quando for preciso alterar o texto de um wordart inserido no 
documento.

Galeria do Wordart : substitui o wordart inserido por outro modelo escolhido na galeria (o 
texto exemplo não é modificado, apenas sua aparência).

Formatar Wordart : abre a caixa de diálogo “Formatar wordart”, na qual é possível alterar 
características como: linhas, preenchimentos, layout’s, posição, etc.

Forma da Wordart : aciona um conjunto de modelos que, quando aplicados ao wordart 
selecionado, alteram sua aparência de acordo com a forma escolhida.

Disposição do texto : define como você quer que o texto se posicione em volta do wordart 
selecionado.

mesmas alturas das letras do Wordart : aplica a mesma altura a todas as letras do objeto 
wordart atual.

trabalhanDo com WorDart
apesar de muitas opções para mudança de um efeito artístico de texto 
estarem disponíveis na Barra de Desenho e no menu “Formatar”, o word 
xp exibe uma barra exclusiva para esse objeto. Geralmente essa barra é 
automaticamente habilitada quando um wordart é inserido. 

porém, se for preciso exibi-la manualmente, acione a opção 
“Barra de Ferramentas”, do menu “exibir”.
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texto Vertical da Wordart : empilha verticalmente o texto do objeto wordart selecionado — 
uma letra em cima da outra — para que você possa lê-lo de cima para baixo.

alinhamento : exibe opções para alinhar o texto do wordart.

espaçamento de caracteres : oferece opções predefinidas de espaço entre as letras do texto 
do wordart selecionado.

FormataÇÃo atraVÉs Da barra De Desenho
um objeto de desenho pode ser alterado usando o menu “Formatar”, que exibe opções próprias para 
efetuar mudanças em suas características. Mas na própria barra de desenho existem atalhos úteis para 
diversas funções:

selecionar objetos: ferramenta exclusiva para seleção de objetos de desenho, a fim de auxiliar 
nesse processo.

cor de preenchimento: altera a cor de preenchimento do objeto selecionado. Normalmente 
apresenta-se numa cor (identificada pelo quadrado colorido abaixo do ícone do balde). outras 
cores podem ser acessadas através da seta ao lado do botão.

cor da linha: usada para modificar a cor do contorno do objeto de desenho selecionado.

estilo da linha: modifica a aparência do contorno do objeto, exibindo opções de espessura.

estilo do tracejado: altera o contorno do objeto oferecendo muitos modelos de linhas diferentes 
do tradicional (linha reta), como, por exemplo,tracejados e pontilhados.

sombra: aplica modelos prévios de sombreamento ao objeto em destaque. a cor do 
sombreamento aplicado pode ser alterada.

3D: exibe modelos de efeitos tridimensionais, aplicáveis a diversos objetos de desenho.

botão Desenhar:            esse botão exibe um resumo de operações que podem ser 
realizadas com objetos de desenho, tais como: organizar, distribuir, deslocar, girar e inverter, 
etc. um recurso muito interessante é o de aGRupaMeNto, que funciona da seguinte forma: o 
usuário seleciona dois ou mais objetos de desenho e seleciona aGRupaR, no botão “Desenhar”. 
a partir daí os objetos passam a ser tratados como um só, sendo que suas características, 
quando modificadas, são aplicadas ao conjunto. para separar objetos agrupados escolha o item 
DesaGRupaR, no mesmo botão.
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tabulaÇÃo
os editores de textos permitem definir posições de tabulações 
para composição ou alinhamento de texto, através das marcas de 
tabulações, que podem ser definidas nos menus Formatar, tabulação 
ou diretamente na régua, mudando as marcas de tabulação.

a tabulação é uma parada do cursor que ocorre toda vez que 
pressionamos a tecla <taB>. as paradas de tabulação já estão 
definidas em intervalos de 1,25cm a partir da margem esquerda. 
simplesmente pressione a tecla <taB> para mover o ponto de inserção 
até a próxima tabulação do parágrafo atual.

i. para utilizar o recurso “tabulação”

acione no menu Formatar; clique em tabulação
 
É possível definir diferentes tipos de paradas de tabulação através do botão de alinhamento de 
tabulação, localizado próximo às réguas vertical e horizontal:

Você pode alinhar objetos de desenho com outros objetos de desenho, ou 
pode alinhá-los em relação à página inteira - por exemplo, na extremidade 
superior ou esquerda de uma página. além disso, é possível organizar (ou 
distribuir) objetos de desenho para que fiquem equidistantes um do outro 
- tanto vertical quanto horizontalmente, ou em relação à página inteira. 
para isso, use as opções do item “alinhar e Distribuir”.

eXTra!

obserVe: 
tabulação alinhamento esquerdo

tabulação alinhamento 
centralizado

tabulação alinhamento Direito

tabulação alinhamento Decimal
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cabeÇalho e roDapÉ
para inserir um cabeçalho e Rodapé em seu documento, clique em exibir/cabeçalho e Rodapé, 
para abrir a barra de ferramentas cabeçalho e Rodapé. o cursor será automaticamente 
posicionado na área de cabeçalho.

Digite o texto desejado para a parte superior da página

Dê um clique no botão (      ) alternar entre cabeçalho e Rodapé ou tecle a seta para baixo..

a tela exibirá o cabeçalho...

Quando precisar desfazer (desmarcar) alguma tabulação, clique com o 
mouse sobre ela e arraste-a para baixo, para fora da régua.

eXTra!

...e o rodapé

Digite o texto desejado para a parte inferior da página.

clique no botão fechar.
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borDas e sombreamento
as bordas são utilizadas quando desejamos realçar parte do texto ou uma página por completo, 
existem vários modelos e cores, podendo ser ou não combinadas com o sombreamento.

selecione o bloco de texto desejado;

clique no menu Formatar e escolha a opção Bordas e sombreamento;

Na caixa que se abre, escolha o tipo de borda, estilo da linha, cor e largura;

clique em ok.

para aplicar a borda em toda a página, utilize a guia borda da página, 
na caixa de bordas e sombreamento.

BIZZU!

Você pode escolher uma arte na guia borda da página. trata-se de desenhos 
predefinidos que podem ser utilizados para a decoração da página. 

BIZZU!
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colunas
Você pode exibir um texto em múltiplas colunas (ex: Jornal) em uma página do documento do word.

selecione o bloco de texto a ser dividido

clique no Menu Formatar / colunas

Na caixa que se abre, informe o número de colunas desejado

caso prefira mudar o espaçamento, utilize os ponteiros à direita do número de espaçamento.

clique em ok.

Você pode inserir uma 
quebra de coluna manual 
para fazer com que o 
texto de uma coluna, 
a partir da localização 
do ponto de inserção, 
seja posicionado na 
coluna seguinte. para 

isto, posicione o ponto de inserção no local onde deseja inserir a quebra. 
Depois, vá ao menu inserir, selecione Quebra e, na caixa de diálogo, 
marque Quebra de coluna, confirmando em seguida.

eXTra!
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Quebra De coluna
Você pode inserir uma quebra de coluna manual para fazer com que o texto de uma coluna, 
a partir da localização do ponto de inserção, seja posicionado na coluna seguinte. para isto, 
posicione o ponto de inserção no local onde deseja inserir a quebra. Depois, vá ao menu inserir, 
selecione Quebra e, na caixa de diálogo, marque Quebra de coluna, confirmando em seguida.

letra capItulaDa
a letra capitular, quando aplicada a um parágrafo, transforma o primeiro caractere dele, 
ampliando sua dimensão e fazendo com que seja envolvido por texto ao longo de toda a sua 
altura. É uma letra maiúscula em grande proporção.

InserIr letra capItular
para criar, selecione o parágrafo que você deseja iniciar com uma capitular;

No menu Formatar, clique em capitular;

selecione uma das duas opções da caixa de diálogo;

se preferir, podemos modificar a fonte, altura e distância do texto;

clique em ok.



caderno do ParTIcIPanTe 
INTEGRAÇÃO

fORmAÇÃO dE JOvENs PROTAGONIsTAs 
PARA O muNdO dO TRAbAlhO 87

TIc
INICIANDo o MICRoSoFt WoRD

trabalhanDo com tabelas
uma tabela é composta de linhas e colunas de células que podem ser preenchidas com textos e 
elementos gráficos. as tabelas geralmente são usadas para organizar e apresentar informações.

partes Da tabela:
coluna: indicador vertical da tabela
linha: indicador horizontal da tabela
célula: nome dado ao encontro de uma linha com uma coluna

crIanDo uma tabela:
use este procedimento para escolher as dimensões e 
o formato da tabela antes de ela ser inserida em um 
documento.
> clique no local onde deseja inserir a tabela;

> No menu tabela, escolha inserir / tabela; 

> informe o número de linhas e colunas desejado;

> Na opção comportamento de autoajuste indique a forma 
de ajuste a trabalhar com a tabela;

> Desejando aplicar um formato existente no word à sua 
tabela, escolha o formato clicando no botão autoFormatação;

> clique no botão ok.

alça de Movimentação da tabela: esta alça, sempre é exibida no canto 
superior esquerdo quando o ponteiro do mouse estiver dentro da área das 
células. sua função é mover a tabela para outro ponto do documento. para 
isso, basta clicar nesta alça, segurar e arrastar, soltando no local da página 
de sua preferência.

eXTra!
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moVImentaÇÃo na tabela
para se movimentar dentro de uma tabela, utilizamos as setas do teclado. ao utilizar a tecla 
eNteR, o word apenas abrirá um espaço na célula ativa, mas não passará para a célula abaixo. 

outra maneira de ficar passando automaticamente de uma célula para outra, independente do 
conteúdo que ela contiver, é teclar taB. usando o atalho shiFt + taB dentro de uma célula, 
retorna imediatamente para a anterior.

eDItanDo uma tabela

a edição de dados em uma tabela é bem simples, basta posicionar o cursor na célula desejada e 
digitar o conteúdo.

ex: tabela de apostilas

seleÇÃo na tabela
linhas: selecione uma linha por completo posicionando o ponteiro do mouse no início dela, 
porém fora da borda que a contorna. então, quando o ponteiro estiver apontando para a direita, 
clique apenas uma vez. 

se você teclar taB dentro da última célula de uma tabela, 
o efeito será o de inserir mais uma linha em branco na mesma.

eXTra!
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colunas: primeiro, posicione o mouse acima da borda superior da coluna e clique quando o 
ponteiro estiver no formato de uma pequena seta preta apontando para baixo. 

células: para destacar somente uma célula, posicione o ponteiro no início dela (por dentro da 
borda da tabela). clique uma vez quando o mouse estiver no formato de uma pequena seta 
preta, apontando para a direita. 

tabela Inteira: clique na alça de Movimentação da tabela.

moDIFIcanDo o tamanho De lInhas e colunas
para modificar o tamanho das linhas ou colunas, posicione o mouse sobre a régua (vertical ou 
horizontal) na indicação a ser alterada, pressione e arraste até a posição desejada.

InserInDo lInhas ou colunas
selecione uma linha ou coluna da tabela;

clique no menu tabela / inserir;

escolha a opção linha ou coluna (conforme a seleção); 

indique o critério acima ou abaixo da seleção atual

ao pressionar a tecla taB na última célula da tabela, o word insere uma 
nova linha no final da tabela.

BIZZU!
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eXcluInDo lInhas ou colunas
selecione uma linha ou coluna da tabela;

clique no menu tabela / excluir;

escolha a opção linha ou coluna (conforme a seleção).

mesclar cÉlulas
o comando Mesclar células transforma um conjunto delas em uma única. esse comando pode 
ser executado com duas ou mais células, independente de elas terem ou não conteúdo. 

selecione as células a serem mescladas (unidas);

clique no Menu tabela;

escolha a opção Mesclar células.

No exemplo ao lado temos toda a 1ª. linha mesclada e também as células da 2ª. coluna em outra 
mesclagem.

outra forma de excluir é após selecionar a linha ou coluna desejada, 
pressione a tecla bacKspace.

BIZZU!
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DIVIDIr cÉlulas
Dividir células é o processo inverso ao de Mesclar. É um recurso que pode ser útil na criação de 
uma estrutura mais interessante, que atenda a necessidades mais específicas.

clique no Menu tabela;

escolha Dividir células.

Na caixa de diálogo, digite a quantidade de colunas e/ou linhas em que deseja dividir a tabela. 
lembre-se que, ao fazer a divisão, deve ser observado se existe ou não conteúdo nas células 
selecionadas. para células vazias, não existem problemas na separação.

autoFormataÇÃo Da tabela
a forma mais prática de se formatar uma tabela é utilizando o recurso de autoformatação: nela 
encontramos uma galeria que reúne estilos predefinidos de cores, fontes, bordas, etc.

clique no Menu tabela e escolha a opção autoformatação;

Na caixa que se abre escolha o modelo de formatação desejado; 

clique no botão aplicar.
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o usuário, se preferir, poderá 
formatar a tabela a seu gosto 
utilizando os recursos do 
menu Formatar.

eXTra!

classIFIcanDo DaDos De uma tabela
Desejando ordenar os dados em ordem crescente ou decrescente, podemos utilizar o recurso 
classificar encontrado no menu tabela.
> selecione o texto a ser classificado 
> entre no menu tabela / classificar.

escolha as opções na caixa de diálogo classificar texto 
clique em ok.
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barra De Ferramentas tabelas e borDas

a barra tabelas e Bordas permite a realização de diversas operações numa tabela.

observe as funções de cada um dos botões, respectivamente:
Desenhar tabela: insere uma tabela no lugar para onde você arrastar no documento. Depois 
de arrastar para inserir a tabela, arraste dentro da tabela para adicionar células, colunas e linhas. 
Você pode criar células de diferentes alturas ou um número variável de colunas por linha.

borracha: remove a linha de uma célula da tabela e mescla o conteúdo das células adjacentes. 
se a célula tiver uma borda, o word removerá a borda, mas não mesclará as células. clique em 
Borracha e arraste o ponteiro sobre as bordas ou linhas das células que você não deseja.

estilo da borda: clique no estilo e na espessura que você deseja para a linha selecionada.

espessura da linha: clique na largura que você deseja para a borda do objeto selecionado.

cor da borda: clique na cor que você deseja para a linha ou borda selecionada.

bordas: adiciona ou remove uma borda ao redor do texto, parágrafos, células, figuras ou outros 
objetos selecionados.

cor do preenchimento: adiciona, modifica ou remove a cor ou o efeito de preenchimento 
do objeto selecionado. os efeitos de preenchimento incluem os preenchimentos graduais, de 
textura, de padrão e de figura.

Inserir tabela: insere uma tabela no documento com o número de colunas e linhas que você 
especificar.

mesclar células: combina o conteúdo das células adjacentes selecionadas em uma única célula.

Dividir células: divide as células selecionadas no número de linhas e colunas que você definir.

alinhamento da célula: alinha o texto nas células selecionadas, verticalmente abaixo, acima e 
no centro, e horizontalmente à esquerda, no centro e à direita.

Distribuir linhas uniformemente: altera as linhas ou células selecionadas para igualar a altura 
das linhas.
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Distribuir colunas uniformemente: altera as colunas ou células selecionadas para igualar a largura 
das colunas.

autoformatação da tabela: aplica formatos automaticamente, incluindo bordas e sombras 
predefinidas, a uma tabela. Redimensiona automaticamente uma tabela para se ajustar ao 
conteúdo das células da tabela.

alterar a direção do texto: orienta o texto selecionado em uma caixa de texto, célula ou 
moldura horizontalmente, da esquerda para a direita.
 
classificar em ordem crescente: classifica os itens selecionados em ordem a partir do início do 
alfabeto, do menor número ou da data mais antiga, utilizando a coluna que contém o ponto de 
inserção.

classificar em ordem decrescente: classifica os itens selecionados em ordem a partir do final 
do alfabeto, do maior número ou data mais recente, usando a coluna em que está o ponto de 
inserção.

autosoma: insere um campo = (Fórmula) que calcula e exibe a soma dos valores nas células da 
tabela acima ou à esquerda da célula que contém o ponto de inserção.

mala DIreta
um recurso muito utilizado ultimamente é o recurso mala direta, que permite criarmos um 
documento que atenda a nossas exigências e possa ser enviado para todos os nossos contatos 
(ex. clientes), para acessar a mala direta, utilize a aba coRRespoNDÊNcias.

com a mala direta do word, você pode criar:

um conjunto de etiquetas ou envelopes: o endereço do remetente é o mesmo em todas as 
etiquetas ou envelopes, mas o endereço de destino é diferente para cada um.

um conjunto de cartas modelo, mensagens de e-mail ou faxes: o conteúdo básico é o mesmo 
em todos os faxes, cartas ou mensagens, mas cada um contém informações específicas do 
destinatário individual, como nome, endereço ou algum outro dado pessoal.

um conjunto de cupons numerados: os cupons são idênticos, exceto pelo número.

podemos criar uma planilha no Microsoft excel que contenha todas informações de nossos 
contatos e inserir os dados necessários em um documento word, criando assim uma carta ou 
envelopes em que o cabeçalho será igual para todos os contatos.
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nome nº da parcela Valor Vencimento

leonardo da silva 5ª. R$ 250,95 12/01/2014

ednardo Rodrigues 4ª. R$ 125,00 20/01/2014

Mariana Gonçalves 3ª. R$   93,65 02/02/2014

alfredo Menezes 5ª. R$   75,50 30/12/2014

clique no menu Ferramentas e escolha assistente de Mala Direta

escolhenDo o 
tIpo De Documento 
Quando o recurso de Mala Direta é 
ativado, o painel de tarefas Mala Direta 
é aberto com uma pergunta sobre o 
tipo de documento mesclado que você 
está criando. Você deverá escolher 
a opção que se encaixa na categoria 
de mala direta que deseja criar. Neste 
exemplo escolheremos cartas.

em seguida devemos escolher o 
documento inicial, podendo ser um 
documento existente, modelo ou 
o documento atual. como estamos 
criando todo o documento, escolha 
Documento atual.
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InDIcanDo os DestInatÁrIos
Nesta etapa do processo de mala direta, você se conecta ao arquivo de dados em que as 
informações exclusivas que deseja mesclar nos documentos estão armazenadas.

se você tiver uma planilha do Microsoft excel ou um banco de dados do access que contenha as 
informações sobre os clientes, clique em usar uma lista existente e em procurar para localizar o arquivo.

eDItanDo a carta
Vamos utilizar como exemplo uma carta de cobrança aos destinatários.

Digitópoles, 12 de maio de 2009

prezado sr.(a) xx

até a presente data não consta de nossos registros a quitação da xx parcela cujo valor é de xx, 
vencida desde xx.
informamos que a não quitação do débito implicará em outras medidas judiciais e a inclusão do 
seu nome no serviço de proteção ao crédito (spc).
caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso.
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mesclanDo com o Documento prIncIpal
Você poderá aproveitar esta etapa da Mala Direta para mesclar os campos da lista de 
destinatários criada com o documento principal ativo, mesmo que eles não tenham sido 
totalmente preenchidos.

IncluInDo os campos Da lIsta nos espaÇos Do Documento
para incluir os campos constantes na base 
de dados, posicione o ponto de inserção 
no local devido e clique no botão inserir 
campos de Mesclagem. 

será exibida uma caixa para que o 
usuário selecione o campo desejado e 
confirme no botão inserir.

substitua os xx pelos campos de 
acordo com a localização do ponto de 
inserção no documento e vá inserindo 
todos eles.

Note que os campos inseridos ficam 
ente os sinais <<  >>, isto indica que 
neste espaço aparecerá o dado do 
campo de acordo com o registro. por 
exemplo: no campo <<NoMe>> do 1º. 
registro aparecerá leonardo da silva.

VIsualIZanDo as InFormaÇÕes InDIVIDuaIs
para visualizar as cartas preenchidas com as informações individuais digitadas na lista de 
destinatários criada em etapa anterior, o usuário poderá avançar no painel de tarefas Mala Direta 
até a etapa Visualize as cartas. Neste painel, você verá dois botões para se movimentar entre os 
destinatários (caso já tenham sido digitados) e visualizar a carta com as informações preenchidas 
com os dados desse respectivo destinatário, ou ainda excluir o destinatário atual.



caderno do ParTIcIPanTe 
INTEGRAÇÃO

fORmAÇÃO dE JOvENs PROTAGONIsTAs 
PARA O muNdO dO TRAbAlhO 98

TIc
INICIANDo o MICRoSoFt WoRD

se preferir, clique sobre o botão Mesclar para um novo documento. 
o word criará um novo documento no qual cada página será uma 
carta com dados diferentes.

eXTra!

o Que VocÊ nÃo entenDeu? anote para pedir esclarecimento.

dÚVIdaS?
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dITado reLÂMPaGo
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o  Broffi  ce writer  é um  software editor  de textos, sendo portanto  uma ferramenta  para a criação 
e edição de documentos de texto no microcomputador. com ele, podemos realizar desde tarefas 
simples, como   digitar   e   imprimir   uma   simples   carta,   até   tarefas   mais complexas  como   
a  criação  de  documentos mais sofi sticados,  como  este  manual,  nele elaborado. o writer faz 
parte de um pacote de softwares denominado Broffi  ce, no qual se destacam, além dele, a planilha 
eletrônica calc e o software para apresentações de slides eletrônicos, denominado impress.

Neste manual, objetivamos apresentar  e ensinar  a utilização das funcionalidades básicas do  
writer, permitindo assim ao leitor conhecer e fazer uso dos recursos necessários para a elaboração 
de textos com o auxílio deste software.

IntroDuÇÃo
o Broffi  ce.org writer 2.4 para windows/linux e outras plataformas é um poderoso processador de 
textos,  muito  parecido com o  Microsoft word,  sendo integrante do  pacote de  aplicativos  para 
escritório Broffi  ce.org 2.4. ele permite  a  criação,  edição  e  manipulação  de  diversos  tipos  de textos, 
permite também o uso de fi guras, planilhas e gráfi cos do Broffi  ce.org calc,  que é muito semelhante 
ao Microsoft excel, e pode ainda preparar textos para serem usados no Broffi  ce.org impress, 
ferramenta muito semelhante ao Microsoft powerpoint, também integrante  da família Broffi  ce.org.
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1. barra de título: informa o nome do aplicativo e o nome do arquivo ativo. ao acionar o word é 
exibido o “sem titulo 1”; trata-se do arquivo que ainda não foi salvo;

2. barra de menu: usada para acionar as opções de comandos utilizados para realizar tarefas no 
aplicativo;

3. barra de Ferramentas padrão: exibe os principais comandos do openoffice com a facilidade 
de serem acionados apenas com um clique;

4. barra de Formatação: permite alterar e aplicar formatações em textos de forma mais prática;

5. régua: sua função é atuar sobre parágrafos determinando ajustes de recuos, margens, largura 
de colunas, tabulações;

6. barra de status: traz indicativos que nos mostram o estado atual de recursos em uso, como o 
teclado, posição do texto, idioma, dentre outros;

7. barras de rolagem: utilizadas para movimentação do texto;

8. cursor: ponteiro de inserção de caracteres.

menu InteratIVo
o Menu interativo é uma forma rápida de ter acesso a alguns comandos. esse menu pode ser 
visualizado através de um simples clique com o botão direito do mouse, em qualquer ponto 
da “Área de texto” (espaço da janela onde é feita a digitação do documento). De acordo com a 
região onde for acionado, esse menu pode exibir opções variadas.
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menu arQuIVo
permitem manipular documentos (arquivos), ou seja, abrir, salvar, imprimir, etc. as principais 
funcionalidade desse menu são:

novo: criar um novo arquivo em branco do writer, ou 
arquivos de outros aplicativos do Br.offixce, exemplo: 
calc, impress, Draw; entre outros.

abrir: abre ou localiza um arquivo.

assistentes: possibilita que o usuário tenha uma ajuda 
na montagem de alguns Documentos de escritório, 
apresentação em slide dentre outros.

Fechar: Feche o documento que esta aberta.

salvar: salva o arquivo ativo com o seu nome e formato 
de arquivo e a sua localização atual.

salvar como: salva o arquivo ativo com um nome de 
arquivo, localização ou formato de arquivo diferente. 

salvar tudo: implica em salvar todas as alterações que 
foram feitas no texto.

recarregar: consiste em atualizar o aplicativo atual.

exportar como pDF: permite que o usuário possa 
salvar o documento em pDF.

Visualizar página: Mostra qual será a aparência de um 
arquivo quando impresso.

Imprimir: imprime o arquivo ativo ou os itens 
selecionados. 
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menu eDItar
Manipulam blocos (partes) de textos. suas principais ferramentas são:

Desfazer limpar: Desfaz ou limpa a última alteração. 

Impossível restaurar: Repete a última alteração desfeita.

recortar: Recorta a seleção para a área de transferência.

copiar: copia a seleção para a área de transferência.

colar: insere o conteúdo da Área de transferência no ponto de 
inserção e substitui qualquer seleção. colar especial: traz opções 
avançadas de como colar os objetos da área de transferência.

selecionar tudo: seleciona todos os caracteres do texto.

localizar e substituir: procura pelo texto ou formatação 
especifi cados. pesquisa e substitui o texto e a formatação 
especifi cados.

menu eXIbIr
alteram o modo como vemos os documentos e alguns elementos 
do próprio editor. 
suas principais ferramentas são:

layout de impressão: alterna o documento ativo para o modo 
com a aparência que terão quando impressos.

layout da Web: alterna o documento ativo para o modo como 
será exibido em um navegador da web.

barra de ferramentas: exibe ou oculta barras de ferramentas.

régua: exibe ou oculta a régua horizontal.

tela inteira: permite que o usuário possa trabalhar com a tela em 
um tamanho maior.
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menu InserIr
inserem símbolos especiais (por exemplo, ®, ™, ©, ♥, ...) e insere 
fi guras. suas principais Ferramentas são: 

Quebra manual: Quebra: insere uma quebra de página, 
quebra de coluna ou quebra de seção no ponto de inserção.

campos: Que possibilita o usuário a acrescentar data, horas, 
num. De página, etc.

seção: possibilita o usuário a fazer a mudanças como 
confi guração de linha e colunas, recuos entre outros.

hiperlink: insere um novo hyperlink ou edita o hyperlink 
especifi cado.

cabeçalho e rodapé: adiciona ou altera o texto que aparece 
na parte superior e inferior de cada página ou slide.

Índices e tabelas: cria índices remissivos, índices analíticos, 
índices de fi gura e outras tabelas parecidas.

envelopes: tem uma alta ajuda que permite o usuário a fazer 
uma montagem de cartas e outros.

tabela: criar tabela em qualquer lugar no documento.
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menu Formatar
alteram todos os elementos do texto. suas principais ferramentas são:

caractere: altera os formatos de espaçamento de caracteres e fontes do 
texto selecionado.

parágrafo: alterar os recuos de parágrafo, o alinhamento do texto, os 
espaçamentos das linhas, a paginação e outros formatos de parágrafos no 
parágrafo selecionado.

marcadores e numeração: adiciona marcadores ou números aos 
parágrafos selecionados e modifi ca o formato de numeração e de 
marcação.

alterar capitalizações: Mudar o texto selecionado para minúscula ou 
minúscula.

estilo e Formatação: defi ne ou aplica na seleção uma combinação de formatos, denominada estilo.

autoFormatação: consiste na alto formatação do texto selecionado, onde o usuário pode aceitar ou não 
as alterações.

alinhamentos: centralizado, alinhar a esquerda dentre outros.

menu tabela
criam e manipulam tabelas. por exemplo:

Inserir/excluir/selecionar: com eles você pode executar a tarefa 
relativa ao nome do comando, com linhas, colunas e tabelas.

autoFormatação: no Microsoft word, aplicam automaticamente 
formatos a uma tabela, inclusive bordas e sombreamentos 
predefi nidos. 

auto ajuste: redimensiona automaticamente uma tabela para se 
ajustar ao conteúdo das células da tabela.

Fórmula: ajuda a colocar formas que são utilizadas para cálculos 
simples.

propriedades da tabela: permite fazer confi gurações da tabela, 
margem, espaços de colunas e dentre outras.
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a regra é: o educador faz um ditado de palavras soltas, você escreve e depois pesquisa no 
dicionário para ver se escreveu direito.
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menu Ferramentas
seus principais instrumentos são:

ortografi a e gramática: verifi ca se o documento ativo possui erros 
de ortografi a, gramática e estilo de redação e exibe sugestões para 
corrigi-los.

Idioma: atribui o idioma ao texto selecionado em um arquivo que 
contém mais de um idioma.

assistente de mala direta: produz cartas modelo, etiquetas de 
endereçamento, envelopes, catálogos, Mala Direta e outros tipos de 
documentos mesclados. 

atualizar: atualiza o aplicativo atual.

personalizar: permite que o usuário possa fazer com as 
mudanças no aplicativo, do jeito que mais o atende.

rÉGuas
apresentam as medidas do texto além de permitirem alterar as margens do documento.
outra possibilidade da régua horizontal é confi gurar a tabulação do texto.
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InIcIar um noVo Documento
para iniciar um novo documento dê um clique em, ou use o atalho: ctrl + n + b

abrIr um Documento
para abrir um documento dê um clique no botão arquivo / abrir 
selecione   o   arquivo, e   depois pressione ‘abrir’. ou use o atalho: 
ctrl + o

lembre-se de quando for escolher o texto que será aberto, vá na 
opção ‘arquivo do tipo’ e mude para ‘todos os arquivos’.

naVeGaÇÃo com o teclaDo
as tabelas abaixo apresentam várias possibilidades de navegação utilizando o mouse ou o teclado:

uso Do teclaDo

para navegar pressione

uma letra para direita seta para direita

uma letra para esquerda seta para esquerda

uma palavra para direita ctrl + seta para direita

uma palavra para esquerda ctrl + seta para esquerda

até o final da linha end

até o início da linha home

até o final do texto ctrl + end

até o início do texto ctrl + home

uma tela para cima page up

uma tela para baixo page Down
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seleÇÃo De teXto
para qualquer tipo de formatação no documento, é necessário selecionar a região onde será aplicado o 
efeito. É possível selecionar parte do texto, utilizando o teclado ou o mouse, de diversas formas:

utIlIZanDo o teclaDo

para selecionar pressione

um caractere para a direita shift + seta para direita

um caractere para a esquerda shift + seta para esquerda

até o final de uma palavra ctrl + shift + seta

até o final de uma linha shift + end

até o início de uma linha shift + home

uma linha para baixo shift + seta para baixo

uma linha para cima shift + seta para cima

uma tela para baixo shift + page Down

uma tela para cima shift + page up

até o final do documento ctrl + shift + end

até o início do documento ctrl + shift + home

uma célula preenchida com o cursor dentro da tabela, pressione 
ctrl + t

tabela inteira com o cursor dentro da tabela, pressione 
ctrl + t 2 vezes
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reGras para DIGItaÇÃo De Documentos
Não é necessário teclar “eNteR” ao final da linha porque o cursor, ao atingir a margem direita, 
passa para a próxima. tecle “eNteR” somente quando terminar um parágrafo, ou para dar mais 
espaços entre um e outro.

para digitar caracteres acentuados, digite primeiro o acento e em seguida o caractere. para obter cedilha 
(ç), no caso de seu teclado não possuir essa tecla, digite primeiro o acento (agudo) e depois a letra c.

utilize a tecla “shiFt” para ter acesso aos caracteres especiais (símbolos e acentos que se 
encontram na parte superior de uma tecla), e para digitar caracteres maiúsculos (quando a tecla 
caps lock não estiver ativa). 

No word você pode começar a digitar em qualquer ponto da página (mesmo que esteja em branco), 
bastando para isso dar um clique-duplo no local desejado.

a tecla retrocesso (Backspace), no seu teclado, apaga o caractere anterior ao cursor. Já a tecla “Delete” 
apaga o caractere seguinte ao cursor.

a tecla “alt Gr”, quando pressionada, ativa a terceira função do teclado. ex: ( ª, º, £...)

a tecla “insert” (inserção), quando ativa, insere caracteres sem sobrepor os já existentes. Quando 
desativada, insere caracteres de forma sobrescrita (se). ou seja, substituindo os caracteres já 
existentes pelos que estão sendo digitados. para saber se a tecla “insert” está ativa, basta verificar na 
parte inferior de sua tela (Barra de status). se a opção se estiver mais escura, significa que está em 
funcionamento o modo “sobrescrever”.

correÇÃo De erros De DIGItaÇÃo
Na utilização de um editor de textos, corrigir erros de digitação é uma tarefa muito simples. Você 
possui duas formas para fazê-lo.

a tecla bacKspace
a tecla Backspace fica no canto direito superior do teclado principal. cada vez que essa tecla é 
pressionada, o cursor move-se uma posição para a esquerda e apaga o caractere que estava ocupando 
aquela posição. uma vez apagado o caractere incorreto, basta digitar o novo caractere. cada vez que 
Backspace é pressionada, o texto à direita do cursor é deslocado também para a esquerda.

a tecla Delete
enquanto Backspace apaga sempre o caractere à esquerda do cursor, a tecla Delete, que se encontra no 
teclado intermediário superior e no teclado numérico, apaga o caractere atual, ou seja, aquele que está 
na posição do cursor. se você perceber um erro que está na linha anterior ou algumas palavras para trás, 
mova o cursor até a posição do caractere incorreto, pressione Delete e digite o caractere correto.
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correÇÃo ortoGrÁFIca
o writer possui uma excelente ferramenta para correção de textos: a correção “ortográfica”. a vantagem é 
que na nova versão esses recursos foram aperfeiçoados. o Verificador ortográfico, por exemplo, reconhece 
uma gama maior de nomes de pessoas, organizações, empresas, cidades, países e muito mais. 

No texto digitado, podemos observar que algumas palavras e trechos foram sublinhados com 
tracejados (vermelho). o tracejado vermelho indica possíveis erros ortográficos.

o Verificador destaca a palavra ou trecho e oferece a(s) sugestão(ões) para alteração. Depois de 
escolhida a opção, confirme a mudança no botão “alterar”. No caso de não desejar substituir, é 
possível “ignorar” a verificação daquele trecho, e ainda de todos que se repetirem.

corrIGInDo atraVÉs Do menu InteratIVo
para acessar as opções de verificação de uma determinada palavra ou trecho, de forma mais prática, 
basta usar o Menu interativo, acionado com um clique com o botão direito.

leve o cursor até uma palavra destacada de vermelho. por exemplo; “computadores”. clique uma vez 
com o botão direito.
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as opções do Menu interativo são as mesmas disponíveis na caixa de 
Diálogo. Você pode agora corrigir a palavra errada com um único clique 
do botão direito do mouse em cima da sugestão correta. temos ainda: 

Verificar ortografia: aciona a caixa de diálogo de verificação.

adicionar: inclui a palavra ao Dicionário do writer. Dessa forma a 
palavra não será mais sublinhada. esse recurso só deve ser usado 
quando a palavra estiver correta, mas não for reconhecida pelo 
aplicativo. por exemplo: nomes de pessoas ou empresas.

Ignorar tudo: ignora a palavra verificada em todo local do texto que 
ela aparecer.

autocorreção: exibe listas de palavras sugeridas que, caso 
selecionada alguma delas, serão acrescentadas ao recurso de 

“autocorreção”. esse recurso permite que toda vez que for digitada a palavra verificada, esta seja 
automaticamente substituída pela sugestão escolhida.

Definir idioma da seleção: permite que, num mesmo documento, possa efetuar a verificação em 
diferentes idiomas.

salVar um Documento
para gravar um arquivo do word, para sua posterior utilização, siga os passos:

escolha no Menu “arquivo” a opção “salvar”. ou dê um clique no botão de atalho             .

ao salvar pela primeira vez, será solicitado um nome para o documento, sendo que este poderá conter até 
256 caracteres, incluindo espaços.

Depois de definir o nome, escolha uma pasta ou unidade de disco na caixa “salvar em:”. podemos ainda 
escolher uma das pastas que estão localizadas no lado esquerdo da janela. isso facilitará o acesso às pastas 
e aos locais recentemente usados.

em seguida, confirme a gravação do arquivo clicando no botão “salvar”.

Deve-se ter em mente que todo corretor ortográfico emite alarmes falsos. portanto, 
cabe ao operador usar de bom senso ao analisar as sugestões da verificação.

eXTra!
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 Depois que um documento é 
gravado pela primeira vez, será 
necessário ainda salvar novas 
alterações que porventura sejam 
realizadas, bastando para isso clicar 
no botão da Barra de Ferramentas 
ou usar o atalho ctRl + s. Nesse 
caso, a caixa de diálogo não será 
mais exibida.

para salvar o mesmo arquivo, em 
outro local ou com outro nome, 
use a tecla ctRl + shiFt + s ou 
a opção “salvar como”, no Menu 
“arquivo”. a caixa “salvar como” 
será aberta.

encerranDo o WrIter
para finalizar o uso do word, basta clicar uma vez no botão “Fechar”          , localizado na parte superior 
direita da janela, ou ainda usando o Menu “arquivo”, opção “sair”.

Quando um documento no word é alterado e o programa é encerrado, é exibida uma mensagem 
perguntando ao usuário se ele deseja “salvar” as alterações. para esse documento o aluno pode 
selecionar a opção “Não” com um clique, pois o texto não será gravado. 

Quando um documento no word é alterado e o programa é encerrado, é exibida uma mensagem 
perguntando ao usuário se ele deseja “salvar” as alterações. para esse documento o aluno pode 
selecionar a opção “Não” com um clique, pois o texto não será gravado.
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localIZar & substItuIr teXto
eDItar/localIZar e substItuIr – crtl+F

este comando procura e substitui textos ou formatos no documento atual (a alteração de 
formato poderá ser feita clicando no botão mais opções, mas não será objeto de estudo deste 
manual). ao acioná-lo, a caixa de diálogo localizar e substituir aparecerá, conforme abaixo: 

procurar por: insira o texto que deseja procurar ou selecione uma pesquisa anterior na lista.

substituir por: insira o texto de substituição ou selecione um texto ou um estilo de substituição 
recente na lista.

mais opções: as opções de pesquisa e substituição serão listadas ao clicar neste botão da caixa 
de diálogo.

Diferenciar maiúsculas de minúsculas: distingue entre caracteres maiúsculos e minúsculos.
somente palavras inteiras: procura palavras inteiras ou células que sejam idênticas ao texto de 
pesquisa.

localizar: localiza e seleciona a próxima ocorrência 
do texto ou do formato que se está procurando no 
documento.

localizar tudo: localiza e seleciona todas as 
ocorrências do texto ou do formato que se está 
procurando no documento.

substituir: substitui o texto ou o formato 
selecionado por aquele procurado e, em seguida, 
procura a próxima ocorrência.

substituir tudo: substitui todas as ocorrências do 
texto ou do formato pela opção indicada.
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FormataÇÃo De Documentos
seleÇÃo De teXtos
 
No uso de um processador de textos, a habilidade para a seleção é fundamental. chamamos 
de selecionar a ação de marcar um texto a fim de alterá-lo. temos no Microsoft word uma 
série de comandos que se aplicam ao texto inteiro, a parágrafos, a arquivos, etc., mas uma boa 
quantidade de comandos vai ser aplicada a pedaços de texto evidenciados pela “seleção”. 

podemos destacar as opções abaixo, que na maioria das vezes são utilizadas em trechos 
selecionados:
> cópia, recorte e colagem de texto.
> Formatação com sublinhado, itálico, negrito e normal.
> apagar um trecho de caracteres.
> Movimentação de parágrafos dentro do texto

copIanDo, recortanDo e colanDo teXtos
se você estiver trabalhando em 
seu documento e quiser movê-lo 
(inteiro ou em parte) para outro 
local da página ou outro arquivo, 
pode usar ferramentas de cópia, 
recorte e colagem.

para efetuar procedimentos assim, 
na maioria das vezes usa-se a “Área 
de transferência”. 

para ilustrarmos essa capacidade, 
temos como texto base o 
documento abaixo, para 
exemplificarmos as diferentes 
técnicas de edição desta área. 

utIlIZanDo o mouse

para selecIonar FaÇa

seleção alternada ctrl + 2 cliques no botão esquerdo do mouse sobre a palavra

uma palavra 2 cliques com o botão esquerdo do mouse sobre a palavra

Diversas linhas arraste o mouse com o botão esquerdo pressionado

parágrafo 3 cliques na marca de final de parágrafo
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moVer e recortar um bloco De teXto
 selecione o trecho a ser movido.  por exemplo: o primeiro parágrafo do texto exemplo.

com o trecho selecionado, clique no botão “Recortar”        , na Barra de Ferramentas.

posicione o ponto de inserção no local onde o parágrafo será colocado. 
por exemplo, no final do texto.

clique no botão “colar”        da Barra de Ferramentas. o parágrafo recortado aparece no local 
indicado pelo ponto de inserção.

para mudar um trecho ou elemento de local, dentro do mesmo documento, podemos usar o 
mouse sem ter de acessar a Área de transferência. 

selecione o segundo parágrafo do texto.

com o trecho selecionado, clique sobre ele, segure e arraste para o final do documento. um 
ponto de inserção vai acompanhando o trajeto. 

Quando o ponto estiver no local onde o texto deve permanecer, solte o botão do mouse.

para fazer uma cópia de um trecho, ou ainda de todo o documento, observe os 
procedimentos necessários:

escolha o botão “copiar”          da Barra de Ferramentas.

o trecho copiado pode ser colado no mesmo documento, ou ainda em outro arquivo do word ou 
de outro aplicativo. 

acione um Novo arquivo, clicando no botão “Novo”        .

clique no botão “colar”         . o trecho copiado é colocado na área de texto do novo documento.
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FormatanDo um teXto
Formatar um documento no writer é tarefa simples e 
mesmo prazerosa. afinal um texto formatado adquire 
novo aspecto, que pode contribuir muito para a leitura 
e compreensão. o mais interessante é que, no writer, é 
possível usar um menu apropriado (no caso, “Formatar”), 
ou ainda usar um atalho muito prático e eficiente: a “Barra 
de Formatação”. conhecer bem essa barra e saber utilizá-
la corretamente, ajuda a tornar o usuário um profissional 
em editoração de textos. 

o writer traz uma série de fontes suficientes para formatar 
qualquer documento, porém é possível incorporar outras 
que podem ser adquiridas à parte, inclusive pesquisando 

exemplos na internet, ou adquirindo através de cDs.

Detalhe importante: em certos casos, a seleção de um item pode significar o simples 
posicionamento do ponto de inserção em qualquer parte desse trecho. e ainda assim, certos 
recursos podem ser aplicados. por exemplo: na aplicação de um estilo a apenas uma palavra, ou 
no alinhamento de um parágrafo.

FormataÇÃo atraVÉs Do menu
selecione a Área do texto a ser formatada. por exemplo: o título do documento.
acione a opção “caRacteRe” no Menu “Formatar”. uma caixa será exibida:

Fonte
Formato/caractere/Fonte

Na guia fonte do referido comando, é possível escolher a 
fonte, os tipos de fonte e o tamanho, conforme abaixo:

Fonte: apresenta as fontes disponíveis no sistema e que 
podem ser utilizados em seu documento.

tipos de fonte: nesta caixa estão disponíveis os tipos 
para a fonte selecionada. para escolher, basta dar um 
clique sobre o tipo desejado e verificar o exemplo.

tamanho: na caixa de listagem tamanho, surgirá a lista 
de possíveis tamanhos para a fonte selecionada.

É possível, ainda, escolher a cor da letra e o idioma em que o texto será digitado.
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eFeItos De Fonte
Formato/caractere/eFeItos De Fonte

podemos aplicar, na fonte que está sendo utilizada 
no texto, efeitos de relevo, sublinhado, tachado, cor 
de fonte e outros, os quais aparecem na caixa de 
Visualização. a Barra de Formatação apresenta vários 
dos efeitos citados, todavia não apresenta a riqueza de 
opções que a guia efeitos oferece:

sublinhado: esta caixa apresenta vários estilos de 
sublinhados. escolha um estilo e observe o efeito na 
caixa de visualização. É possível escolher a cor de seu 
sublinhado, pressionando o botão ao lado da caixa de 
listagem cor.

efeitos: além do sublinhado e cor, podem-se aplicar 
efeitos na fonte. para isso, clique, sobre a opção do efeito e as seguintes opções serão 
disponibilizadas:

títulos aplica a Formatação De Maiúscula Na primeira letra de cada palavra caixa alta (Versalete) 
aplica caixa alta paRa toDas as palaVRas

relevo: o writer também tem a possibilidade de acrescentar relevo ao texto – alto Relevo e Baixo 
Relevo – podendo ainda combiná-los com as opções estrutura de tópicos (contorno), sombra e 
intermitente. caso o usuário não queira utilizar o menu, várias das opções vistas anteriormente 
podem ser encontradas na Barra de Formatação, que contém, ainda, outros itens que serão vistos 
no decorrer do manual. para alterar a fonte de um texto selecionado, aperte o botão ao lado da 
caixa de listagem de Fonte. se os botões Negrito, itálico, e/ou sublinhado forem clicados com o 
texto selecionado, para cancelar essa operação, sem aplicar outro formato, clique-os novamente.

caracteres nÃo ImprImÍVeIs
eXIbIr/caracteres nÃo ImprImÍVeIs – crtl+F10

existem caracteres que apesar de não serem impressos, fazem parte do documento e podem 
ou não ser visualizados. para tanto, clique no botão exibir/caracteres não imprimíveis. abaixo 
apresentamos alguns desses caracteres:

símbolo tecla significado
enter Marca de fim de parágrafo. Barra de espaço em branco tab tecla de tabulação

Formatando parágrafos
É possível efetuar várias alterações nos parágrafos usando as réguas, as teclas de atalho ou 
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mesmo os botões localizados na Barra de Formatação. Mas se o objetivo for uma formatação 
mais apurada, o caminho melhor é usar o menu Formato/parágrafo, escolhendo a formatação 
desejada em cada guia apresentada.

alInhamento
Formato/parÁGraFo/alInhamento

alinhamento é a posição do texto em relação às margens. existem alinhamentos à esquerda, à 
direita, centralizado e justificado.

alinhamento à esquerda
Neste parágrafo, podemos observar que a preocupação do alinhamento se concentra apenas do 
lado esquerdo. o final de cada linha deste parágrafo é ajustada automaticamente pelo writer.

alinhamento à Direita
Neste parágrafo, ao contrário do anterior, a preocupação é com o alinhamento à direita da linha. 

este alinhamento é bastante comum quando se trata de uma pequena mensagem em cartões.

alinhamento centralizado
este é um exemplo de texto centralizado. Não existe preocupação com as margens e sim, em 

centralizar o texto em relação a largura da linha.

alinhamento Justificado
o parágrafo justificado alinha-se tanto a direita como a esquerda da linha, por isso aparecem al-
guns espaçamento entre as palavras. o writer apresenta a possibilidade de definir o alinhamento 
da última linha do parágrafo justificado. para definir o alinhamento, deve-se acessar o menu For-
matar/parágrafo e, na guia alinhamento, escolher o formato desejado:

Não se pode esquecer de selecionar antes a região onde se quer aplicar o 
alinhamento, ou posicionar o cursor no parágrafo a ser alinhado. o alinhamento de 
parágrafos também pode ser feito através da Barra de Formatação.

eXTra!

recuos e espaÇamento
Formato/parágrafo/recuos e espaçamento: aqui se define o recuo, o espaçamento do 
parágrafo e o espaçamento entre as linhas. É possível observar modificações no visualizador do 
lado esquerdo:

recuo: apresenta recuo antes e depois do texto, isto é, nas extremidades das linhas.
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afastamento: utilize esse comando para determinar o espaço antes e depois do parágrafo onde 
se encontra o cursor.

espaçamento de linhas – entrelinhas: define o espaço entre cada linha do mesmo parágrafo. 
existem várias configurações pré-definidas possibilitando optar ou mesmo definir outros valores.

registro de conformidade: ajusta a linha a um tamanho padrão de alinhamento vertical para 
que todas as linhas fiquem da mesma altura.

capItulares
Formato/parÁGraFo/capItulares

uma letra capitulada é tradicionalmente a primeira letra de um parágrafo em tamanho e formato 
diferente do restante do texto. isto é feito com o objetivo de alcançar um efeito visual mais 
agradável ao destacá-la do conjunto. pode-se capitular uma letra, uma palavra ou um conjunto 
de texto, mas o usual é capitular apenas a primeira letra do parágrafo inicial:

exibir capitulares: inicialmente, marque essa opção. É ela que vai lhe permitir visualizar o efeito.

palavra Inteira: caso queira que toda a palavra seja capitulada, marque essa opção.

número de caracteres: define quantos caracteres serão capitulados.

linhas: define quantas linhas (de altura) serão utilizadas para capitular.

espaço entre o texto: define qual será o espaço entre o texto e a(s) letra(s) em destaque.

conteúdo: nesta área pode-se digitar o texto a ser capitulado e ainda definir o estilo de caractere 
a ser utilizado.

tabulaÇÕes
Formato/parÁGraFo/tabulaÇÕes
esta guia permite definir a posição de uma parada de tabulação em um parágrafo com 
posicionamento diferente do padrão, o tipo de tabulação e o caractere de preenchimento:

posição: determina a posição da tabulação, conforme a unidade de medida definida na régua.

tipo: esta área apresenta todos os tipos de alinhamentos possíveis e seus ícones que aparecem na 
régua vertical. a opção caractere define o que a tabulação decimal utilizará como separador decimal. 

caracteres de preenchimento: permite ao usuário definir o caractere a ser utilizado. a opção caractere 
aqui apresenta a possibilidade de se escolher um caractere diferente das opções apresentadas.
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FormatanDo pÁGInas

pÁGIna
Formato/pÁGIna/pÁGIna

aqui se define o layout de página, além dos formatos 
de numeração e de papel:

uma das etapas mais importantes na confecção de um 
documento é a definição de parâmetros que ele deverá 
seguir, por exemplo: margens da folha, tamanho do 
papel utilizado pela impressora, direção da impressão, 
etc. Vamos trabalhar com esses conceitos nesta seção.

Formato do papel: exibe os formatos existentes para 
escolha de um deles. É possível, também, que o usuário 
defina um tamanho de documento.

largura e altura: esses campos só serão utilizados quando os valores forem diferentes dos formatos 
padrões existentes.

orientação – retrato e paisagem: aqui se define o sentido de impressão do documento.

margens: apresenta a opção de definir a distância entre o texto e as margens do documento. 
o valor padrão é 2cm. este valor está, em vários casos, acima do mínimo do padrão comum dos 
modelos de impressoras. assim, temos uma garantia extra de que o documento não será cortado 
na hora da impressão.

bandeja de papel: se a impressora é equipada com múltiplas bandejas de papel, é aqui que se 
determina qual será utilizada. pode-se deixar a configuração da impressora.

Definições de layout: aqui define-se o layout de impressão das páginas e o formato da numeração.

os botões Novo, excluir tudo e excluir representam respectivamente a 
confirmação da marcação efetuada, a eliminação de todas as inclusões 
realizadas e a exclusão da marcação selecionada. É possível, também, usar a 
régua para definir as posições de tabulação.

eXTra!
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registro de conformidade: aqui é possível selecionar estilos de parágrafo como referência para alinhar 
o seu texto.

marcaDores e numeraDores
numeraÇÃo
selecione o texto que você deseja transformar em uma 
lista numerada. Dê um clique no botão ( ) Numeração na 
barra de ferramentas Formatação.

marcaDores
selecione o texto que você deseja transformar em 
uma lista com marcadores. Dê um clique no botão ( ) 
Marcadores na barra de ferramentas Formatação. para 
alternar a figura dos marcadores, basta que selecione o 
texto marcado e dê um clique com o botão direito do 
mouse na região selecionada, em seguida clique em 

‘Numeração/Marcadores’, selecione a opção desejada e clique em ‘ok’.

eFeIto FontWorK
para produzir efeito semelhante ao ‘wordart’ do Microsoft office, vá na 
barra ‘Função de Desenho’(processo descrito acima) e clique na opção 
‘Galeria do Fontwork’. 

selecione o modelo desejado, clique em ‘ok’ e o modelo será aberto:

Digite o texto que quiser e repare que abrirá uma etiqueta no centro do ‘fontwork’:

agora apague o que estiver escrito na etiqueta e digite o texto que quiser colocar o efeito, depois 
selecione uma área vazia do texto para que o processo se conclua.

Na Guia “Numerada” são exibidos os exemplos de classificação numerada que 
vão desde a tradicional, até o formato de algarismos ou letras. ao selecionar 
um dos modelos disponíveis, o usuário pode alterar detalhes do numerador 
escolhido como: formatação, início da contagem, alinhamento e recuo, etc.

eXTra!
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trabalhanDo com FontWorK
apesar de muitas opções para mudança de um efeito artístico de texto 
estarem disponíveis na Barra de Desenho e no menu “Formatar”, o 
writer exibe uma barra exclusiva para esse objeto. Geralmente essa barra é automaticamente habilitada 
quando um Fontwork é inserido. 

porém, se for preciso exibi-la manualmente, acione a opção “Barra de Ferramentas”, do menu “exibir”.

FormataÇÃo atraVÉs Da barra De Desenho
um objeto de desenho pode ser alterado usando o menu “Formatar”, que exibe opções próprias para 
efetuar mudanças em suas características. Mas na própria barra de desenho existem atalhos úteis para 
diversas funções:

InserInDo FIGura
para inserir uma figura em seu documento clique com o cursor no local onde deseja inserir a figura. 
clique em : inserir > Figura > Do arquivo

Você pode alinhar objetos de desenho com outros objetos de desenho, ou pode 
alinhá-los em relação à página inteira - por exemplo, na extremidade superior ou 
esquerda de uma página. além disso, é possível organizar (ou distribuir) objetos 
de desenho para que fiquem eqüidistantes um do outro - tanto vertical quanto 
horizontalmente, ou em relação à página inteira. para isso, use as opções do 
item “alinhar e Distribuir”.

BIZZU!

Você pode dar um clique duplo na figura para abrir a caixa de diálogo para 
Formatar a figura.

eXTra!
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barra De Ferramentas FIGura
Quando uma figura é colocada no documento, é comum o writer exibir uma barra de ferramentas 
própria para sua edição. essa barra permite transformar a figura selecionada, modificando itens como: 
brilho, contraste, cores, disposição do texto em relação à figura, etc.

1. Buscar outra imagem.
2. Filtro permite substituir os traços da imagem.
3. escolher os modos gráficos da imagem.
4. cor da imagem.
5. escala de transparência da imagem.
6. inverter o modo da imagem para horizontal.
7. inverter o modo da imagem para vertical.

tabulaÇÃo

Você pode definir diferentes tipos de paradas de tabulação: à esquerda, à direita, decimal ou centralizada.

tabulação alinhada à esquerda

tabulação centralizada

tabulação alinhada à direita

tabulação Decimal

para alinhar as bordas clique no marcador da régua:
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Formato/parÁGraFo/tabulaÇÕes
esta guia permite definir a 
posição de uma parada de 
tabulação em um parágrafo com 
posicionamento diferente do padrão, 
o tipo de tabulação e o caractere de 
preenchimento:

posição: determina a posição da 
tabulação, conforme a unidade de 
medida definida na régua.

tipo: esta área apresenta todos os 
tipos de alinhamentos possíveis e 
seus ícones que aparecem na régua 
vertical. a opção caractere define 
o que a tabulação decimal utilizará 
como separador decimal.

caracteres de preenchimento: 
permite ao usuário definir o caractere a ser utilizado. a opção caractere aqui apresenta a possibilidade de 
se escolher um caractere diferente das opções apresentadas.

os botões Novo, excluir tudo e excluir representam respectivamente a confirmação da marcação 
efetuada, a eliminação de todas as inclusões realizadas e a exclusão da marcação selecionada. É possível, 
também, usar a régua para definir as posições de tabulação.

números De pÁGInas & cabeÇalho e roDapÉ
o writer pode, automaticamente, inserir os números das páginas nos seus documentos e imprimir esses 
números na posição que você determinar.

clique em:
inserir>cabeçalho>padrão
inserir>Rodapé>padrão

os cabeçalhos (a cima) e rodapés (a baixo), são 
os textos e números que aparecem impressos 
na parte superior e/ou inferior de cada página 
de um documento, respectivamente.
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Formatar/pÁGIna/borDas
tabela/proprIeDaDes Da tabela/borDas

Determina a posição, o tamanho e o 
estilo da borda e permite ao usuário 
adicionar bordas a páginas, quadros, 
figuras, tabelas, parágrafos e objetos 
incorporados.

observe a figura a seguir:
Disposição de linhas: permite ao usuário 
escolher um estilo de borda para aplicar, 
o qual pode ser definido pelo usuário ou 
mesmo pré-definido.

linha: define o estilo de linha que 
será aplicado nas bordas selecionadas, 
conforme aparece na caixa de 
visualização.

espaçamento do conteúdo: nesta área define-se a distância entre a borda e o conteúdo que será 
contornado.

sincronizar: marcar esta opção faz com que o writer aplique a mesma distância às quatro bordas.

estilo de sombra: define a posição e a distância da sombra sobre a área contornada e a cor da mesma.

mesclar estilos de linhas adjacentes: transforma estilos diferentes de bordas em um padrão 
para tabelas. o estilo de borda mais evidente será o definido como padrão. Digamos que a célula 
apresente uma borda de quatro pontos e cor azul e a borda da célula adjacente seja de um ponto 
e cor preta, com esta opção marcada, a borda que separa essa duas células será azul com quatro 
pontos de largura.

Você pode também inserir números de páginas, horas, data, notas. 

inserir>campos>clique na opção desejada - inserir>Nota

BIZZU!
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FormatanDo colunas
Define o número e o layout de 
coluna para um estilo de página, 
quadro ou seção, conforme figura a 
seguir:

configurações: pode-se digitar o 
número de colunas desejado ou 
simplesmente marcar na caixa de 
figura representativa das colunas. 
a direita, apresenta-se uma área 
de visualização das colunas 
distribuídas na página. a medida 
em que se muda o número de 
colunas desejado, a imagem vai 

apresentando as alterações. isto facilita a visualização do layout da página.

largura e espaçamento: pode-se definir uma largura diferente para cada coluna e mesmo o 
espaçamento entre elas.

auto largura: esta opção define que todas as colunas terão a mesma largura.

linha separadora: nesta área podemos definir uma linha separadora entre as colunas, sua altura e 
posição.

Quebra De coluna
Você pode inserir uma quebra de coluna manual 
para fazer com que o texto de uma coluna, a partir da 
localização do ponto de inserção, seja posicionado na 
coluna seguinte. para isto, posicione o ponto de inserção 
no local onde deseja inserir a quebra. Depois, vá ao menu 
inserir, selecione Quebra e, na caixa de diálogo, marque 
Quebra de coluna, confirmando em seguida.

capItulares
uma letra capitulada é tradicionalmente a primeira letra de um parágrafo em tamanho e formato 
diferente do restante do texto. isto é feito com o objetivo de alcançar um efeito visual mais agradável ao 
destacá-la do conjunto.
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pode-se capitular uma letra, uma palavra 
ou um conjunto de texto, mas o usual 
é capitular apenas a primeira letra do 
parágrafo inicial:

exibir capitulares: inicialmente, marque 
essa opção. É ela que vai lhe permitir 
visualizar o efeito.

palavra Inteira: caso queira que toda 
a palavra seja capitulada, marque essa 
opção.

número de caracteres: define quantos 
caracteres serão capitulados.

linhas: define quantas linhas (de altura) serão utilizadas para capitular.

espaço entre o texto: define qual será o espaço entre o texto e a(s) letra(s) em destaque.

conteúdo: nesta área pode-se digitar o texto a ser capitulado e ainda definir o estilo de caractere a 
ser utilizado.

tabelas
este comando abre uma caixa de diálogo que permite ao usuário configurar a tabela a ser criada 
da maneira que melhor lhe convier. Nela o usuário dispõe de uma série de opções básicas para 
realizar essa configuração:

nome: deve-se inserir aqui um nome para tabela.

tamanho: nesta área define-se a quantidade de colunas e linhas.

opções: esta área serve para configurar a tabela que será inserida quanto a:
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Formato numÉrIco
tabela/Formato numÉrIco

acionando este comando, surgirá uma caixa de diálogo que permitirá selecionar o modo como se 
deseja que o conteúdo das células selecionadas seja exibido. o código da opção selecionada será 
mostrado na caixa código de Formato, no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo.

categoria: apresenta as categorias para que o usuário possa fazer a sua opção.

Formato: permite a definição do formato de acordo com a categoria escolhida. No caso específico da 
categoria Moeda, surgem nesta caixa drop down as diversas maneiras possíveis de apresentação da 
moeda, para que o usuário escolha a que julgar mais adequada.

Idioma: a configuração de idioma permite preservar os formatos numéricos e monetários mesmo que o 
documento seja aberto em outro computador com uma configuração diferente do idioma padrão.

opções: esta área permite definir, para o formato selecionado, a quantidade de casas decimais, quantos 

auto Formatar: pressionando esse botão, serão apresentados vários layouts de tabelas pré-definidos.

opÇÕes

título Deve-se marcar essa opção para que a primeira linha de tabela tenha uma configu-
ração diferente.

repetir títulos Reproduz o cabeçalho em todas as páginas da tabelas.

as primeira linhas Define quantas linhas serão reservadas para o título.

não dividir tabela para garantir que a tabela, mesmo estando no final da página, não seja dividida, 
deve-se marcar esta opção.

borda caso o usuário queira que sua tabela apresente bordas é necessário marcar essa 
opção.

o usuário também pode inserir uma tabela clicando no ícone tabela, localizado 
ao lado do ícone de hiperlink na Barra de Ferramentas padrão e arrastando o 
mouse para selecionar o número de linhas e colunas a serem criadas.

BIZZU!
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zeros serão definidos à esquerda do numeral, se os números negativos serão apresentados em vermelho 
e se o numeral terá separador de milhar.

classIFIcar

tabela/classIFIcar
este comando faz a classificação 
alfabética e numérica dos 
parágrafos selecionados. pode-
se definir até três chaves de 
classificação, alfanuméricas e 
numéricas. Na área critérios de 
classificação são apresentadas as 
seguintes opções:

chaves 1 a 3: define o(s) 
critério(s) de classificação.

colunas 1 a 3: determina o 
número da coluna que será 
utilizada como base para 
a classificação. o intervalo 
numérico é de 1 a 99.

tipos de chave 1 a 3: apresenta tipo numérico e alfanumérico.

ordem: classifica em ordem crescente ou decrescente.

Direção: define-se aqui se a classificação se dará na direção das colunas ou das linhas.

as opções da área separadas (tabulações e caractere) e as demais que se referem a parágrafo somente 
ficarão disponíveis quando estivermos tratando de texto. Neste caso, o comando se encontra em 
Ferramentas/classificar, apesar de abrir a mesma caixa de diálogo.

FÓrmula
tabela/FÓrmula – F2

o writer permite criar e inserir cálculos em um documento de texto utilizando este comando, o qual 
abre a Barra de Fórmula. Veja figura a seguir:
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Fórmula: clicando no ícone f(x), abre-se um 
sub-menu, onde é possível inserir vários tipos de 
fórmulas numa célula de uma tabela ou no local do 
documento onde deseja que o resultado apareça.

cancelar: este ícone elimina os dados da linha de 
entrada e fecha a Barra de Fórmula.

aplicar: este ícone insere o conteúdo da linha de 
entrada na posição onde se encontra o cursor e 
fecha a barra de fórmula.

Área de Fórmula: permite que se crie uma fórmula digitando-a diretamente na linha de entrada 
ou clicando no ícone Fórmula, para minimizar o trabalho. pode-se ainda obter uma soma de dados 
posicionando o cursor na célula onde se deseja obter o resultado, clicando em seguida na primeira 
célula do intervalo a ser somado e arrastando até o último dado desejado, e, finalmente, teclando enter 
para encerrar a operação.

mala DIreta
para criar uma mala direta, você deve possuir (primeiramente) um arquivo com os dados necessários, 
por exemplo: uma planilha, um banco de dados, etc.

* acesse o Broffice calc e digite os dados abaixo

nome enDereÇo

Marcos pitombeira Rua 125, 840 timbó

lucileide Dantas Rua 45, 83 Jereissati i

eliosvaldo sousa Rua 111c, 154 acaracuzinho

Roberto pinto Rua 83, 81 Jereissati ii

Narciso alves Rua 19, 250 Novo Maracanaú

agripina Barbosa Rua 51, 150 Jereissati i

salve seu arquivo com o nome aGeNDa em sua pasta agora clique no menu arquivo > novo > 
documento de texto. Vá ao menu ferramentas e escolha “assistente de mala direta”.
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> Na caixa de diálogo escolha a opção 
usaR DocuMeNto atual e clique em 
próximo;

> a próxima etapa é escolher como 
vai ser enviada a mala direta, escolha 
caRta e clique em próximo;

> agora você deve selecioNaR 
lista De eNDeReÇos e clique em 
aDicioNaR, abra o arquivo aGeNDa, 
em seguida clique em ok;

> agora desmarque a opção da etapa 2 
e clique em próximo;

> se você preferir pode criar um tipo de saudação, caso contrário desmarque a opção “este documento 
deve conter uma saudação” e clique em próxima. caso desmarcada a caixa irá pular para a opção 6;

> clique no botão eDitaR DocuMeNto.
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1. Digite a carta abaixo Ver formatação!
 
conVIte

Venha participar da colação de Grau dos alunos do curso de administração, que realizar-se-á dia 
31/03/2006, no espaço aberto do centro cultural Dragão do Mar, tendo início as 20:00h.
conto com a sua presença! 

2. para colocar os dados dos destinatários coloque o cursor no local desejado e em seguida vá ao menu 
inserir > campos > outros;

3. escolha a alça BaNco De DaDos e clique no sinal + do banco de dados aGeNDa e em seguida no 
sinal + de planilha1;

4. agora escolha o campo desejado e clique em inserir. (repita esse passo para os outros campos) ;

5. observe que no canto do seu texto aparece uma ferramenta para RetoRNaR ao assisteNte De 
Mala DiReta, em seguida clique no botão próximo, o computador irá criar as cartas automaticamente 
para todos os destinatários;

6. caso não queira editar algum documento individualmente clique no botão próximo;

7. o último passo é salvar os documentos criados, ou então imprimí-los, no nosso caso escolha a opção 
salVaR DocuMeNtos MesclaDos e abaixo escolha salVaR coMo ÚNico DocuMeNto;

8. clique no botão salVaR DocuMeNtos, salve-o com o nome DestiNatÁRios e em seguida clique 
em concluir;

9. observe que foi gerado um arquivo com os dados de todos do seu registro.
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VIsualIZanDo as InFormaÇÕes InDIVIDuaIs
para visualizar as cartas preenchidas com as informações individuais digitadas na lista de destinatários 
criada em etapa anterior, o usuário poderá avançar no painel de tarefas Mala Direta até a etapa Visualize 
as cartas. Neste painel, você verá dois botões para se movimentar entre os destinatários (caso já tenham 
sido digitados) e visualizar a carta com as informações preenchidas com os dados desse respectivo 
destinatário, ou ainda excluir o destinatário atual.
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nome da empresa:

nome(s) do(s) proprietário(s):

1) empreenDImento proposto

1.1) Objeto do empreendimento:

a empresa

tem por objetivo principal

1.2) Metas estabelecidas:
alcançar faturamento de R$                                              até            /            /            
obter uma lucratividade de            %
obter um lucro por sócio de R$

2) aspectos mercaDolÓGIcos

2.1) Descrição dos produtos:

os principais produtos e/ou serviços da empresa serão:

1.
2.
3.

17 Elaborado pela educadora Angela Cristiani, de Contexto das Relações do Varejo – CRV do programa ESCOLA SOCIAL DO VAREJO.

(VERSÃo SIMPLIFICADA)



caderno do ParTIcIPanTe 
INTEGRAÇÃO

fORmAÇÃO dE JOvENs PROTAGONIsTAs 
PARA O muNdO dO TRAbAlhO 137

aTIVIdade
PLANo DE NEGÓCIo

2.2) Vantagens competitivas:

2.3) Concorrentes:

DIscrImInaÇÃo meu proDuto concorrente

preço de venda e/ou custo

Qualidade das matérias-primas 
ou produtos 

serviços ou conveniências

localização ou pDVs

reputação da empresa, 
do produto ou dos sócios

métodos de venda

horários de funcionamento

pessoas (funcionários)

outros

nome pontos Fortes pontos Fracos
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2.4) Parceiros:

nome proDutos serVIÇos

2.5) Clientes:

2.5.1) Perfil:
principais aspectos para definição do perfil a serem considerados:

onde moram e/ou trabalham: 

 
 

aspectos econômicos (quanto ganham ou quanto dispõem para gastar): 
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Faixa etária (crianças, adolescentes, adultos, etc.)¬¬¬:

 
 

sexo (% masculino / % feminino):

 
 

aspectos culturais (religião, família, profissão, etc.):

 
 

aspectos físicos (altura, peso, etc.):

 
 

2.5.2) Potencial de mercado:
com esse perfil, a quantidade de clientes potenciais na região de atuação do empreendimento é 
      . cada cliente pode comprar o equivalente a 
R$   no período de     (dia/semana/mês).

3) marKetInG
principais estratégias que você vai utilizar para que seus produtos cheguem e satisfaçam os clientes:

1.
2.
3.
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4) pessoal-chaVe e responsabIlIDaDes

nome Da pessoa posIÇÃo responsabIlIDaDes
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5) a empresa

5.1- Quem somos:

5.2- nossos valores:

5.3- nossa missão:

5.4- nossa visão:
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CONTEXTO dAs 
RElAÇÕEs dO 

TRAbAlhO – CRT
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crT
InTerdePendêncIa 
enTre oS SeToreS 
de UMa eMPreSa 18

Quando estudamos pessoa Jurídica, no tema anterior, vimos que quando uma sociedade é formada 
seus atos constitutivos (contrato social ou estatuto) já trazem, bem claro, o objetivo social, ou seja, 
a razão de a empresa existir – sua finalidade.

agora vamos ter uma ideia de como uma empresa é estruturada para garantir o cumprimento 
da sua finalidade. claro que, dependendo de como uma empresa é administrada, seus objetivos 
podem ser atingidos em diferentes graus de eficiência, podendo acontecer, também, que seus 
objetivos nem cheguem a ser atingidos.

por exemplo: duas empresas, sem nenhuma ligação uma com a outra, são criadas, 
coincidentemente, para produzir sapatos e ambas compram maquinário semelhante e atuam em 
mercados também parecidos. pois bem, se uma delas se organizar e a outra não; se uma empregar 
gente demais e a outra gente de menos; se uma fizer economia de energia e outra não; se uma 
fizer uma boa campanha publicitária e a outra não; se uma treinar seus empregados e a outra não; 
enfim, se forem administradas de forma diferente, com maior ou menor eficiência, seus objetivos, 
embora iguais, podem ser plenamente atingidos – ou não.

eu estava lendo, no material da empresa de consultoria Modus Faciendi, que a vida de uma 
organização tem dois aspectos: o objetivo e o subjetivo. explicando melhor:

18 Fonte: Geraci Mello, advogada, auditora da Receita Federal, educadora e integrante da equipe do Instituto Aliança até 2012.

aspecto obJetIVo
(Atributos externos)

1. sua localização
2. suas instalações físicas
3. seus equipamentos
4. seus funcionários
5. sua estrutura (organograma)
6. suas atividades
7. Faturamento
8. seus resultados financeiros.

aspecto subJetIVo
(Qualidades internas)

1. o que ela considera como sua missão
2. sua imagem conforme é veiculada na 
mídia e representada por sua marca.
3. a forma como acontecem as relações 
entre os gestores e seus colaboradores e 
entre a empresa e seus clientes
4. o clima organizacional
5. os valores praticados por seus 
dirigentes e transmitidos aos funcionários 
e aos clientes.
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se você é jovem e está começando sua vida profissional, é importante que você esteja preparado 
para entender esses dois aspectos, porque:

1 informado sobre os aspectos subjetivos, você poderá desempenhar suas funções com mais 
facilidade e eficiência; e

2 sabendo interpretar a “alma” da empresa, você se adaptará melhor ao seu local de trabalho ou, 
se for o caso, pelo menos terá base para decidir se quer ou não fazer parte daquela organização 

e praticar os seus valores.
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os contratos sociais ou os estatutos de uma empresa costumam indicar quem é o seu responsável, 
qual o seu objetivo, quanto de dinheiro está sendo aplicado e por quem, além do objetivo 
social, o ramo de atividade e de que forma serão aplicados os resultados financeiros. isso basta? 
Modernamente, não.

o ideal seria que, antes de iniciar suas atividades, os responsáveis pelas empresas pudessem definir 
também a Missão e a Visão de Futuro da organização – dois passos muito importantes na definição 
das estratégias de atuação da empresa e na realização do planejamento de longo prazo.

Na realidade, entretanto, somente depois de passado algum tempo de vida das empresas é 
que seus responsáveis retrocedem e reconhecem a necessidade de formalizar essas definições, 
tornando mais claro, tanto para os gestores como para os funcionários, a razão de ser da instituição, 
o que buscar na realização de suas atividades e para onde seguir.

o Que É a mIssÃo De uma empresa?
É o que a empresa quer fazer, para quem vai fazer e como vai fazer.
Basicamente, a missão é o indicador das responsabilidades de todos os envolvidos.

eXemplos De mIssÃo
o site www.strategia.com.br diz que, ao redigir a missão de uma organização, deve-se partir das 
seguintes perguntas:
> o que a empresa deve fazer?
> para quem deve fazer?
> para que deve fazer?
> como deve fazer?
> onde deve fazer?
> Qual responsabilidade social deve ter?

o mesmo site traz exemplos de missão de algumas empresas bastante conhecidas.
leia e compreenda:
“Servir alimentos de qualidade, com rapidez e simpatia, num ambiente limpo e agradável.” 
(mcDonald’s)

“Propiciar à sociedade serviços de telecomunicações adequados ao seu desenvolvimento político e 
econômico e ao bem-estar social.” (sistema telebrás)

19 Fonte: Geraci Mello, advogada, auditora da Receita Federal, educadora e integrante da equipe do Instituto Aliança até 2012.
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“Nossa missão é atender às necessidades de transporte de nossos clientes, aprimorando nossos produtos 
e serviços, prosperando com a empresa e proporcionando retorno aos acionistas.” (Ford)

Veja que, por mais ambiciosa que seja a missão, a redação é concisa e define as intenções da 
empresa de forma bem objetiva e direta. nem todas as empresas têm sua missão definida.

“Uma empresa não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que faz; ela se define pela sua missão. 
Somente uma definição clara da missão é razão de existir da organização e torna possíveis, claros e 
realistas os objetivos da empresa.” peter Drucker 20

VIsÃo De Futuro
Visão de futuro é o que a empresa quer atingir com suas atividades – aonde ela quer chegar e pelo 
que trabalha.

“o enunciado da visão deve conter tanto a aspiração como a inspiração. a aspiração de tornar-se 
‘algo’, e a inspiração porque esse ‘algo’ deve merecer e valer a pena ser concretizado; deve-se sentir 
orgulho em participar da construção dessa visão. ou seja, deve ter luz suficiente (inspiração) para 
apontar o caminho que leva à concretização da aspiração”, como diz alan weiss. 21

“a visão precisa ser prática, realista e visível (nós não alcançamos aquilo que nós não vemos), pois 
não passará de uma mera alucinação se ela sugerir ou propuser resultados inatingíveis.”

DesaFIo: Faça uma consulta à visão de algumas empresas que você conhece e analise se ela 
possui as características acima destacadas. 

20 Peter Drucker: escritor, professor e consultor administrativo de origem austríaca, considerado como o pai da administração moderna.

21 Alan Weiss: consultor empresarial com desenvolvimento de tecnologias em pessoas e em liderança.
Fonte: Disponível em: http://managementconsultingnews.com/article-alan-weiss-28/ Acesso em: 11.01.2013.

FutuRo



caderno do ParTIcIPanTe 
INTEGRAÇÃO

fORmAÇÃO dE JOvENs PROTAGONIsTAs 
PARA O muNdO dO TRAbAlhO 147

crT
VaLoreS 22 

os valores incidem nas convicções que fundamentam as escolhas por um modo de conduta, 
tanto de um indivíduo quanto em uma organização. Richard Barrett, ex-diretor do Banco 
Mundial, declara que em uma organização os valores “dizem” e os comportamentos “fazem”. 
assim sendo, os valores organizacionais podem ser definidos como princípios que guiam a 
vida da organização, tendo um papel tanto de atender seus objetivos quanto de atender às 
necessidades de todos aqueles à sua volta.

 alGumas DeFInIÇÕes:

“Uma crença que orienta julgamentos e ações por meio de objetivos específicos e imediatos”. 
(rokeach)

“Desejáveis... metas... que operam como princípios que orientam a vida de uma pessoa”. 
(schwartz)

“Princípios que guiam a vida da organização”. 
(tamayo e mendes)

22 Fonte: Texto disponível em http://www.infoescola.com/administracao_/missao-visao-e-valores-os-principios-essenciais/. Acesso em 14/04/2013.
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xu txnho uma máquina dx xscrxvxr qux apxsar dx sxr antiga funciona muito bxm, com xxcxção 
dx uma única txcla. Das 42 txclas qux xla txm, apxnas uma não funciona bxm, x como vocx 
podx vxr, isso faz uma xnormx difxrxnça.

Muitas xmprxsas x xquipxs são como xsta minha máquina dx xscrxvxr; nxm todas as pxssoas 
“funcionam bxm”, nxm todos dão o mxlhor dx si, x com isso prxjudicam x compromxtxm o 
rxsultado do trabalho dx todos. alguns atx pxnsam: “Minha participação não x tão importantx 
assim”, mas como vocx podx notar, isso não x vxrdadx; uma única “pxça” faz muita difxrxnça.

para qux uma xquipx possa trabalhar dx manxira xficixntx, x prxciso qux todos participxm dx 
manxira ativa, xquilibrada, conscixntx x rxsponsávxl, dando o mxlhor dx si, comxçando pxlo 
lídxr.

por isso, sx por algum motivo vocx um dia pxnsar qux sxu trabalho não x importantx para  
xquipx, ou mxsmo qux vocx x mais importantx do qux todas as outras pxssoas, lxmbrx-sx da 
minha vxlha máquina dx xscrxvxr.

Bem, agora eu voltei a usar o teclado do computador.

Muitas organizações têm pessoas trabalhando em grupo e não em equipe, onde cada um se 
preocupa em realizar apenas sua tarefa e pronto. No trabalho em equipe, cada membro sabe 
o que os outros estão fazendo e sua importância para o sucesso da tarefa. eles têm objetivos 
comuns e desenvolvem metas coletivas que tendem a ir além daquilo que foi determinado.

toda equipe é um grupo, porém nem todo grupo é uma equipe. pessoas que vão ao teatro 
para assistir a uma peça, por exemplo, são um grupo. elas não se conhecem, não interagem 
entre si, mas têm o mesmo objetivo: assistir à peça. Já equipe, por exemplo, é o elenco dessa 
peça de teatro, onde todos trabalham juntos para atingir uma meta específica, que é fazer um 
bom espetáculo para a plateia, seus clientes.

existe uma frase que resume muito bem o resultado do trabalho em equipe: sozinhos vamos 
mais rápido, porém juntos vamos mais longe, porque juntos somos mais fortes.

23 Fonte: http://www.blogdofabossi.com.br/2009/10/maquina-de-escrever-trabalho-em-equipe/ , acesso em 22/01/2013
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24 Adaptado de:KWASNICKA, Eunice Lacava. Introdução à Administração. 5. ed., São Paulo: Atlas, 1995, p. 193 a 197.

Dada a dificuldade de se visualizar uma entidade como um todo, surge a necessidade de 
apresentá-la num gráfico, que mostra, de forma imediata, as relações funcionais, os fluxos de 
autoridade e responsabilidade e as funções organizacionais da empresa. 

o resultado do trabalho de definição da “estrutura” organizacional é, de fato, um desenho 
conhecido como “organograma”. o organograma é uma representação gráfica que 
apresenta, ao mesmo tempo, a divisão do trabalho e as relações de poder no âmbito de 
uma organização. 

as linhas horizontais, com suas respectivas caixas, representam a distribuição das tarefas em 
áreas de atuação. 

Já as linhas verticais exibem os níveis hierárquicos e os diferentes graus de responsabilidade e 
decisão, os diferentes graus de poder. 

Graficamente: 

VantaGens Do orGanoGrama 
Numa organização podemos encontrar condições como: 
1) Funções importantes relegadas a segundo plano; 
2) Funções secundárias com muita importância; 
3) Duplicação de funções; 
4) Funções mal distribuídas. 
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lImItaÇÕes Do orGanoGrama
1) Mostra as relações que devem existir, o que não necessariamente corresponde à realidade. 
2) expressa o que está documentado nos estatutos, regulamentos, instruções e portarias. 
3) Deixa a desejar quando líderes passam a exercer funções de comando que limitam a 
autoridade formalmente delegada. 

suGestÕes para o Desempenho e aumento Da utIlIDaDe 
1) É necessário que o organograma apresente a estrutura que opera no momento de sua 
elaboração, e não a que as pessoas acreditam que deveria existir. 

2) os títulos do cargo devem aparecer nos quadros, e, se houver necessidade de identificar o 
nome da pessoa que ocupa o cargo, este deve aparecer fora dele; se for colocado dentro do 
quadro, deve ser feito com outro tipo de letra, para facilitar a diferenciação. 

para maior clareza e referência, o gráfico deve ter nome, data e número, e deve ser mostrada a 
referência de outros gráficos derivados. Quadros suplementares devem ser usados para evitar 
grandes detalhes do organograma principal. se um gráfico mostra somente uma parte da 
organização, devem-se deixar linhas abertas para mostrar essa continuidade. 

Veja a figura abaixo. 
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para cumprir seus objetivos, uma organização realiza várias atividades de diferentes naturezas, 
precisando, para isso, do auxílio de colaboradores de diferentes categorias profissionais, com 
diferentes habilidades e competências.

aquelas fábricas de sapato de que já falamos, por exemplo, além de simplesmente fabricarem 
sapatos, elas:

1. planejam suas coleções, com o auxílio de estilistas e modeladores;

2. contratam vendedores experientes para colocarem sua produção no mercado;

3. pesquisam, contatam e negociam com fornecedores de matérias-primas e insumos;

4. participam de feiras e congressos da categoria;

5. organizam formas de acondicionar e armazenar e controlar a movimentação dos seus 
insumos e produtos acabados;

6. executam todos os procedimentos necessários para o cumprimento de suas obrigações 
fiscais e trabalhistas;

7. calculam detalhadamente os custos dos seus produtos, para garantir o melhor lucro possível 
nas vendas;

8. contratam profissionais de marketing e propaganda ou organizam sua própria equipe para 
planejar e executar suas campanhas publicitárias;

9. cuidam do controle de qualidade da sua produção e dos serviços internos;

10. realizam operações financeiras;

11. cuidam da segurança e do bem-estar dos seus funcionários;

12. fazem a manutenção dos seus veículos e equipamentos;

13. mantêm atualizado o cadastro dos seus clientes;

14. controlam faturamento, cobrança e obrigações a pagar etc. etc. etc. etc. etc.
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É importante entender que todas essas ações nem sempre são permanentes. Muitas vezes é necessário 
reorganizá-las e a forma como elas acontecem exige de todos os colaboradores envolvidos:

> conhecimento do sistema como elas são organizadas;

> competência na sua área de atuação;

> capacidade de resolver problemas;

> interesse em atingir os objetivos;

> espírito de colaboração;

> compartilhamento de experiências complementares;

> participação; e

> InteGraÇÃo.

Mesmo uma empresa com muitos anos de funcionamento, uma estrutura sólida e eficiente e 
pessoal experiente pode precisar fazer alterações em sua estrutura organizacional motivada 
por fatores externos ou para manter-se dinâmica e aberta a mudanças.

a gente entende melhor o funcionamento de uma organização conhecendo seu 
organograma, que nada mais é do que o desenho das várias ações de uma empresa, incluindo 
os vários níveis hierárquicos dos setores em que elas acontecem e a forma como esses setores 
se relaciona em suas respectivas competências.
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setor DeFInIÇÃo/atrIbuIÇÕes

Diretoria Órgão colegiado, formado por gestores de diferentes áreas, a quem é delegada a responsabilidade de, conjuntamente, 
gerir uma sociedade anônima ou outro tipo de sociedade.

Tesouraria Setor onde se administram valores, incluindo a administração de contas bancárias e o controle de entrada e saída de 
dinheiro de uma empresa. 

Caixa Setor encarregado de pagamentos e recebimentos de contas e haveres.

Cadastro Setor que mantém o registro de informações sobre clientes e/ou fornecedores de uma empresa, a partir das quais 
analisa a capacidade de compra e pagamento, recomendando ou não a realização de uma venda.

Contabilidade Setor que registra todas as ações e operações realizadas por uma empresa e os respectivos documentos fiscais e legais 
comprobatórios, organiza a escrituração das receitas e das despesas, realiza o balanço periódico e analisa os resultados.

Custos
Despesas ou desembolsos feitos por uma pessoa ou firma para realizar determinada tarefa: cálculo de custos. Gastos 
com a realização de uma ou várias operações e que constituem, na maior parte dos casos, os encargos de operações: 
custos da empresa.

Faturamento Setor responsável pela emissão das notas fiscais de venda de produtos de uma empresa.

Manutenção Setor encarregado da conservação do patrimônio de uma empresa, incluindo instalações físicas, mobiliário, veículos, 
ferramentas, máquinas e equipamentos.

Serviços gerais Engloba todas as atividades não especializadas, como limpeza e pequenos serviços de suporte administrativo.

Compras

Setor encarregado de adquirir todos os suprimentos para consumo da empresa, incluindo material de expediente, 
gêneros alimentícios (se for o caso), insumos, material de embalagem, peças de reposição, itens de mobiliário etc. 
Normalmente a compra de matérias-primas não é da alçada do setor de compras, pois envolve conhecimento especifico 
dos produtos e do mercado.

Almoxarifado
Setor encarregado da guarda e movimentação dos estoques de bens de consumo da empresa. As empresas 
maiores não misturam bens de consumo com produtos acabados, cujo estoque e a respectiva movimentação 
ficam a cargo de outro setor.

Vendas
Setor encarregado de garantir a colocação do produto da empresa no mercado, podendo traçar as estratégias e políticas 
necessárias ao incremento do faturamento. Suas atribuições podem ou não incluir ações nas áreas de propaganda, 
dependendo do porte e da estrutura da empresa.

Recursos humanos Setor encarregado de recrutamento, admissão, administração e demissão de pessoal, bem como de estabelecer políticas 
de boa convivência entre os funcionários e estabelecer a intermediação entre empregado e empregador.

Marketing Setor ou pessoa da empresa ou contratada para estudar o mercado e o comportamento do consumidor, com vistas a 
estabelecer estratégias de venda ou de desenvolvimento de produtos.

Produção
Setor responsável por todos os estágios de produção de um bem ou serviço, incluindo análise da qualidade das matérias-
primas e insumos, seu armazenamento, manipulação e utilização do processo de industrialização, até a qualidade do 
produto acabado. 

Controle de qualidade Sistema de monitoramento e definição de padrões e processos com vistas a garantir a excelência de um produto 
ou serviço final.

Assembleia geral É uma reunião de sócios de uma organização, com direito a voto, que, quando se constitui, tem poder de tomar decisões 
importantes para a gestão e o destino das sociedades.

Secretaria Setor responsável pelo expediente da empresa, incluindo recepção, contatos presenciais e telefônicos, expedição e 
organização de correspondência e arquivo, entrevistas e assessoramento ao gestor da empresa.

Conselho Fiscal Órgão colegiado, eleito em Assembleia Geral, e que exerce função de assessoria da Assembleia, analisando as contas da 
Diretoria e encaminhando relatório à Assembleia sobre a situação da sociedade, para subsidiar as decisões.
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Você já tem ideia de como funcionam os vários setores de uma empresa, pois agora vamos 
fazer juntos um exercício de compreensão de uma estrutura organizacional. a partir das 
atividades, setores e cargos de uma empresa, vantagens e desvantagens.

maIs uma últIma DIca:
antes de preencher a grade do organograma, faça o seguinte:

> leia do texto sobre organograma;

> leia a descrição dos setores na tabela deste caderno; 

> dê um mesmo número aos setores que você acha que estão em um mesmo nível hierárquico;

> assinale de uma mesma forma os setores que você acha que pertencem a uma mesma área.
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PenSe e PreencHa
a partir dos cargos e funções abaixo, preencha a grade do organograma.

tesouRaRia caDastRo

alMoxaRiFaDo caixa

asseMBleia GeRal coMpRas De MatÉRias-pRiMas

GestÃo De pRoDuÇÃo coNselho Fiscal

coNtRole De custos coNtaBiliDaDe

GestÃo De QualiDaDe DeseNVolViMeNto De pRoDutos

secRetaRia DiRetoR coMeRcial

ReGistRos e coNtRole Fiscal DiRetoR iNDustRial

RecuRsos huMaNos DiRetoRia

GestÃo ecoNÔMico-Fiscal GestÃo De VeNDas

GestÃo aDMiNistRatiVa MaNuteNÇÃo

FatuRaMeNto MaRketiNG

seRViÇos GeRais puBliciDaDe

DiRetoR aDMiNistRatiVo-FiNaNceiRo VeNDas



caderno do ParTIcIPanTe 
INTEGRAÇÃO

fORmAÇÃO dE JOvENs PROTAGONIsTAs 
PARA O muNdO dO TRAbAlhO 156

aTIVIdade
PenSe e PreencHa
orGanoGrama
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atire a primeira pedra quem nunca brigou com um colega de trabalho, perdeu um cliente 
por falhas na comunicação da equipe ou mesmo sentiu falta de comprometimento entre os 
profissionais da mesma área ou setor.

No livro Os 5 desafios das equipes, o autor patrick lencioni traz uma fábula sobre liderança que 
mostra quais os ingredientes necessários para as equipes trabalharem de forma efetiva. segundo 
ele, “o trabalho em equipe nada mais é do que o ato de praticar um pequeno conjunto de 
princípios durante um longo período de tempo. 

o sucesso não é uma questão de dominar teorias sutis e sofisticadas, mas de abraçar o senso 
comum com níveis incomuns de disciplina e persistência. ironicamente, as equipes têm sucesso 
porque são excessivamente humanas. ao reconhecerem as imperfeições inerentes à sua condição 
humana, os integrantes das equipes funcionais superam as tendências naturais que fazem com que 
confiança, conflito, comprometimento, responsabilidade e foco nos resultados se transformem em 
coisas tão ambíguas”. 

Mas como lidar com as adversidades do dia-a-dia e formar uma equipe confiante, comprometida 
com os resultados e unida em prol dos mesmos objetivos? o site português super emprego, 
do portal SAPO, listou algumas dicas práticas para trabalhar bem em grupo, que reproduzimos 
abaixo. confira!

seJa pacIente - Nem sempre é fácil conciliar opiniões diversas, afinal “cada cabeça, uma 
sentença”. por isso é importante que você seja paciente e pense antes de falar. procure expor 
os seus pontos de vista com moderação e ouça o que os outros têm a dizer. Respeite sempre os 
colegas, mesmo que não esteja de acordo com as opiniões deles.

aceIte as IDeIas Dos outros - Muitas vezes é difícil aceitar ideias novas ou admitir que 
não temos razão; mas é importante saber reconhecer que a ideia de um colega pode ser melhor do 
que a nossa. afinal de contas, mais importante do que o nosso orgulho é o objetivo comum que o 
grupo pretende alcançar.

nÃo crItIQue os coleGas - podem surgir conflitos entre os colegas de grupo, mas 
é muito importante não deixar que isso interfira no trabalho. avalie as ideias da pessoa, 
independentemente daquilo que achar dela. critique as ideias, nunca a pessoa.

25 Fonte: http://carreiras.empregos.com.br/carreira/administracao/comportamento/290304-dicas_trabalho_grupo.shtm
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saIba DIVIDIr - ao trabalhar em grupo, é importante dividir tarefas. Não parta do princípio de 
que é o único que pode e sabe realizar uma determinada tarefa. se isso fosse verdade, o trabalho 
não seria “em grupo”, seria individual, concorda? partilhar responsabilidades e informação é 
fundamental para o sucesso da equipe.

trabalhe - Não é por trabalhar em grupo que você deve relaxar nas suas obrigações. Dividir 
tarefas é uma coisa, deixar de trabalhar é outra completamente diferente. colabore com a sua parte 
e verá o resultado no final. 

seJa partIcIpatIVo e solIDÁrIo - procure dar o melhor de si e ajude os seus colegas 
sempre que necessário. Da mesma forma, você não deverá se sentir constrangido quando também 
precisar de auxílio.

DIaloGue - Quando você se sentir desconfortável com alguma situação ou função que lhe tenha 
sido atribuída, é importante que explique o problema, para que seja possível alcançar uma solução 
que agrade a todos e não sobrecarregue ninguém.

planeJe - Quando várias pessoas trabalham em conjunto, é natural que alguns se dispersem; por 
isso o planejamento e a organização são ferramentas importantes para que o trabalho de grupo 
seja eficiente e eficaz. É importante fazer o balanço entre as metas a que o grupo se propôs e o que 
conseguiu alcançar no tempo previsto. 

aceIte a IDeIa Do erro - Quando todas as barreiras já foram ultrapassadas e o grupo é muito 
coeso e homogêneo, existe a possibilidade de se tornar resistente a mudanças e a opiniões discordantes. 
É importante que a equipe ouça opiniões externas e que aceite a ideia de que pode errar.

aproVeIte - afinal o trabalho em grupo acaba sendo uma boa oportunidade de conviver mais 
de perto com os seus colegas, conhecê-los melhor e também de aprender com eles. Boa sorte!
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a parceria com os colegas de trabalho nada mais é do que um casamento de características 
pessoais e profissionais que, como outro qualquer, exige muita dedicação, flexibilidade e força 
de vontade para fazer o relacionamento dar certo. Muitos profissionais esquecem-se de que as 
relações no ambiente de trabalho funcionam de forma muito parecida com os relacionamentos 
afetivos e por isso podem enfrentar problemas de incompatibilidade. 

a diversidade engrandece o ambiente, nos faz ir além, buscar mais, superarmos a nós mesmos. 
ela traz a soma de forças. Mas é preciso saber cultivá-la. Dentro de um contexto diversificado, 
encontramos personalidades e backgrounds diferentes que, juntos, formam uma personalidade 
maior - a empresa, cujos objetivos e metas devem estar em sintonia com os objetivos pessoais. 

sempre acreditei que a diferença entre dois profissionais não está no trabalho que desenvolvem, 
mas sim na dimensão que cada um dá ao seu trabalho. Desta forma, seu networking de 
relacionamentos e sua inteligência emocional influenciarão diretamente na busca do sucesso. 

levanto aqui algumas características que, como num casamento afetivo, devem existir na relação 
profissional entre chefe e subordinado e entre seus pares:

entusiasmo: uma pessoa feliz, simpática e com paixão pelo que faz transmite isso aos colegas e 
torna-se uma grande companhia. contagia as pessoas com seu otimismo e influenciará o outro a 
agir da mesma forma, trazendo melhores resultados concretos para a empresa.

autoconsciência: É preciso conhecer-se bem e conhecer o outro, entender as suas razões e 
emoções para poder identificá-las nos outros e lidar com elas de forma positiva.

atitude positiva: acreditar no que você faz é meio caminho andado para o sucesso. Quem tem 
energia positiva faz as coisas acontecerem e não se deixa desmotivar por pequenas adversidades.

comprometimento e lealdade: Você tem que ter admiração pela empresa e pelo companheiro 
de trabalho. caso contrário, a parceira não funciona. comprometimento significa conhecer a fundo 
o negócio da empresa, o departamento, o chefe e sua forma de trabalho, podendo auxiliá-lo de 
forma proativa e com iniciativa, pensando no impensado e fazendo antes que algo seja dito. assim 
como num casamento entre homem e mulher, este item é crucial para a formação de uma base 
sólida para o relacionamento.

26 Fonte: http://carreiras.empregos.com.br/carreira/administracao/comportamento/140403-relacionamento_stefi.shtm



caderno do ParTIcIPanTe 
INTEGRAÇÃO

fORmAÇÃO dE JOvENs PROTAGONIsTAs 
PARA O muNdO dO TRAbAlhO 160

crT
RELACIoNAMENto PRoFISSIoNAL 
tAMBéM EXIGE ESFoRÇo

um “olho” para detalhes: todo profissional deve ser detalhista e prover o chefe com o maior 
número de informações possíveis. a relação fica melhor quando este pode dar, em troca, 
informações significativas para uma atuação mais participativa e assertiva de sua equipe.

Discrição e confiabilidade: para haver transparência é necessário que haja a confiança, de ambos 
os lados, de que tudo que é discutido no escritório é confidencial e diz respeito apenas a quem está 
envolvido no projeto. 

comunicação aberta: um canal de comunicação sincero, honesto, objetivo e claro é crucial para 
qualquer relacionamento, especialmente o profissional, onde tempo significa negócios e dinheiro.

humildade: para saber ouvir, saber pedir ajuda e saber reconhecer seus próprios erros. 

serenidade: para ultrapassar períodos de estresse e tensão, de grande volume de trabalho e 
sobrecarga emocional em função de prazos e importância dos projetos. 

o relacionamento profissional exige um grande investimento de tempo e energia, focando a 
sintonia para criar uma parceria de sucesso, que nada mais é do que um casamento feliz! e você já 
viu melhores resultados do que aqueles criados por um casamento feliz?
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É difícil dividir as culturas empresariais em categorias, dado que cada empresa tem a sua própria 
cultura. contudo, é possível distinguir alguns modelos básicos.

cultura Do poDer
todas as relações na empresa são baseadas no poder. como resultado, muitas brigas internas à 
volta de posições e privilégios. esta forma dura e competitiva de relacionamento assusta muitos 
trabalhadores.

cultura De FunÇÕes
Muito habitual na função pública. tarefas, competências e responsabilidades são detalhadas 
nos regulamentos e manuais. o principal problema desta cultura é o seu caráter inflexível e a 
discordância quando as tarefas se sobrepõem. existe também um alto consumo de tempo na 
execução das tarefas. 

cultura De tareFas
aqui o objetivo é primordial. a autoridade tem a sua origem no profissionalismo e nos 
conhecimentos. passa-se rapidamente à ação e há lugar para o improviso. Regras e processos 
que podem obstruir o trabalho não são bem vindos e há pouca atenção para os aspectos 
socioemocionais. Quem não se defende ou não consegue acompanhar o ritmo é simplesmente 
substituído.

cultura De pessoas
aqui é o indivíduo que está no centro das atenções. a empresa existe para as pessoas e não o 
contrário. Neste tipo de cultura empresarial dá-se muita atenção aos talentos e à concretização das 
ideias. esta cultura pode ser encontrada, sobretudo em empresas jovens e idealistas.

cultura empresarIal e a canDIDatura À FunÇÃo
Muitas vezes, quando nos candidatamos, fixamo-nos apenas na função que vamos ter. claro que 
a função é importante, mas ainda mais importante é sentirmo-nos bem no novo emprego. afinal 
vamos passar cerca de 8 horas por dia lá.
sentirmo-nos bem ou não numa empresa depende, em parte, da cultura que nela se vive. só depois 
de trabalhar na empresa algum tempo é que se vai saber qual é a cultura instituída. se o candidato 
estiver atento, poderá descobrir alguns indicadores durante o processo de candidatura.

o anúncIo
a forma do anúncio pode dizer muitas coisas. se ele mostrar pessoas novas e sorridentes ou se 
o layout for alegre, pode partir do princípio que sua cultura interna apresenta características 

27 Fonte: KWASNICKA, Eunice Lacava. Introdução à Administração. 5. ed., São Paulo: Atlas, 1995, p. 193 a 197.Viviane Trocoli Rodrigues
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semelhantes. se, ao contrário, o anúncio for formal, sem cores ou fotografias e com uma linguagem 
fria, já sabe o que o espera. a mesma coisa se aplica aos websites das empresas.

DecoraÇÃo
o aspecto do local onde vai trabalhar fornece também sinais importantes. as instalações estão 
decoradas com muitas cores ou o cinzento é o tom principal? empresas que acham que é 
importante que o pessoal se sinta à vontade, escolhem cada vez mais um ambiente de escritório 
colorido. o design é ligeiro e moderno ou formal e antiquado.

etIQueta
a etiqueta pode ser formal, mas também amigável. os colegas à sua frente durante a entrevista 
tratam-se pelo nome ou têm um relacionamento mais distante? o responsável do Rh continua a 
tratá-lo por senhor/senhora/dona ou passa rapidamente para o “você”? Veja como as pessoas na 
empresa se comportam enquanto estiver à espera de ser chamado ou quando passa nos corredores 
a caminho da sala da entrevista. Vê pessoas a rirem nos gabinetes ou reina um silêncio de morte em 
que todo mundo está totalmente concentrado no monitor?

o Que VestIr
Veja o que as pessoas na empresa vestem. ternos? então se espera provavelmente o mesmo de 
você. toda a gente usa jeans e camisetas? então você poderá também vestir-se à vontade. 

relaÇÕes hIerÁrQuIcas
há muitos elos intermediários entre o diretor/gerente e o simples trabalhador na estrutura da 
empresa ou, pelo contrário, a distância é pequena e todos estão muito próximos uns dos outros? 
Veja, por exemplo, como o responsável dos Rh trata o seu chefe direto. 

InIcIatIVa
tente descobrir durante a entrevista se as suas ideias e observações são apreciadas. a resposta 
mostrará se você, com a sua ousadia, sentido de iniciativa e ambição ficará bem nesta empresa.

estrutura De controle
pergunte se há rigidez de horário. caso positivo, é quase certo que essa rigidez também aconteça 
com relação ao cumprimento das tarefas. Quem acompanha o seu desempenho e qual a frequência 
com que você tem que prestar contas das suas tarefas? se você for do tipo boêmio, pode ter 
problemas se tiver que apresentar diariamente um relatório do que fez ou deixou de fazer.
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Durante minha vida profissional, eu topei com algumas figuras cujo sucesso surpreende muita 
gente. Figuras sem um Vistoso currículo acadêmico, sem um grande diferencial técnico, sem 
muito networking ou marketing pessoal. Figuras como o Raul. 

eu conheço o Raul desde os tempos da faculdade. Na época, nós tínhamos um colega de classe, 
o pena, que era um gênio. Na hora de fazer um trabalho em grupo, todos nós queríamos cair 
no grupo do pena, porque o pena fazia tudo sozinho. ele escolhia o tema, pesquisava os livros, 
redigia muito bem e ainda desenhava a capa do trabalho - com tinta nanquim. Já o Raul nem 
dava palpite. Ficava ali num canto, dizendo que seu papel no grupo era um só, apoiar o pena. 

Qualquer coisa que o pena precisasse, o Raul já estava providenciando, antes que o pena 
concluísse a frase. Deu no que deu. o pena se formou em primeiro lugar na nossa turma. e o resto 
de nós passou meio na carona do pena - que, além de nos dar uma colher de chá nos trabalhos, 
ainda permitia que a gente colasse dele nas provas. 

No dia da formatura, o diretor da escola chamou o pena de “paradigma do estudante que 
enobrece esta instituição de ensino”. e o Raul ali, na terceira fila, só aplaudindo. 

Dez anos depois, o pena era a estrela da área de planejamento de uma multinacional. Brilhante 
como sempre, ele fazia admiráveis projeções estratégicas de cinco e dez anos. e quem era o 
chefe do pena? o Raul. e como é que o Raul tinha conseguido chegar àquela posição? Ninguém 
na empresa sabia explicar direito. o Raul vivia repetindo que tinha subordinados melhores do 
que ele, e ninguém ali parecia discordar de tal afirmação. além disso, o Raul continuava a fazer 
o que fazia na escola, ele apoiava. alguém tinha um problema? era só falar com o Raul que o 
Raul dava um jeito. 

Meu último contato com o Raul foi há um ano. ele havia sido transferido para Miami, onde fica 
a sede da empresa. Quando conversou comigo, o Raul disse que havia ficado surpreso com 
o convite. porque, ali na matriz, o mais burrinho já tinha sido astronauta. e eu perguntei ao 
Raul qual era a função dele. pergunta inócua, porque eu já sabia a resposta. o Raul apoiava. 
Direcionava daqui, facilitava dali, essas coisas que, na teoria, ninguém precisaria mandar um 
brasileiro até Miami para fazer. 

Foi quando, num evento em são paulo, eu conheci o Vice-presidente de recursos humanos 
da empresa do Raul. e ele me contou que o Raul tinha uma habilidade de valor inestimável:... 
ele entendia de gente. entendia tanto que não se preocupava em ficar à sombra dos próprios 
subordinados para fazer com que eles se sentissem melhor, e fossem mais produtivos. e, para me 

28 Fonte: http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/voce-conhece-o-raul/55253/
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explicar o Raul, o vice-presidente citou samuel Butler, que eu não sei ao certo quem foi, mas que 
tem uma frase ótima: “Qualquer tolo pode pintar um quadro, mas só um gênio consegue vendê-lo”. 

essa era a habilidade aparentemente simples que o Raul tinha, de facilitar as relações entre as pessoas. 
perto do Raul, todo comprador normal se sentia um expert, e todo pintor comum, um gênio.” 
 

“Há grandes Homens 
que fazem com que 

todos se sintam 
pequenos. Mas, o 
verdadeiro Grande 

Homem é aquele que 
faz com que todos se 

sintam Grandes.”
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meu prImeIro conselho: 
Não paute sua vida, nem sua carreira, 
pelo dinheiro. ame seu ofício com todo 
o coração. persiga fazer o melhor. seja 
fascinado pelo realizar, que o dinheiro virá 
como consequência. Quem pensa só em 
dinheiro não consegue sequer ser nem um 
grande bandido, nem um grande canalha. 
e, geralmente, os que só pensam nele não o 
ganham, porque são incapazes de sonhar. e 
tudo que fica pronto na vida foi construído 
antes, na alma. 

meu seGunDo conselho: 
pense no seu país. porque, principalmente 
hoje, pensar em todos é a melhor maneira 
de pensar em si. afinal, é difícil viver 
numa nação onde a maioria morre de 
fome e a minoria morre de medo. o caos 
político gera uma queda de padrão de 
vida generalizada. os pobres vivem como 
bichos, e uma elite brega, sem cultura e 
sem refinamento, não chega a viver como 
homens. Roubam, mas vivem uma vida 
digna de odorico paraguaçu. 

meu terceIro conselho Vem DIretamente Da bÍblIa: 
‘seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito’. É exatamente isso que está escrito na 
carta de laudicéia: seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito, ou seja, é preferível 
o erro à omissão, o fracasso ao tédio, o escândalo ao vazio. porque já vi grandes livros e filmes 
sobre a tristeza, a tragédia, o fracasso. Mas ninguém narra o ócio, a acomodação, o não fazer, o 
remanso. colabore com seu biógrafo. Faça, erre, tente, falhe, lute. Mas, por favor, não jogue fora, 
se acomodando, a extraordinária oportunidade de ter vivido, tendo consciência de que cada 
homem foi feito para fazer história. 

29 Fonte: adaptado de http://fmanha.com.br/blogs/cartasnamanga/2010/08/10/discurso-de-nizan-guanaes-sobre-sucesso  20/09/13
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Que todo homem é um milagre e traz em si uma revolução. Que é mais do que sexo ou dinheiro. 
Você foi criado para construir pirâmides e versos, descobrir continentes e mundos, e caminhar, 
sempre, com um saco de interrogações na mão e uma caixa de possibilidades na outra. Não se 
sente e passe a ser analista da vida alheia, espectador do mundo, comentarista do cotidiano, 
dessas pessoas que vivem a dizer: ‘eu não disse!’, ‘eu sabia!’. 

chega dos poetas não publicados. empresários de mesa de bar. pessoas que fazem coisas 
fantásticas toda sexta de noite, todo sábado e domingo, mas que na segunda não sabem 
concretizar o que falam. porque não sabem ansiar, não sabem perder a pose, porque não sabem 
recomeçar. porque não sabem trabalhar. 

eu digo: trabalhem, trabalhem, trabalhem. De 8 às 12, de 12 às 8 e mais se for preciso. trabalho 
não mata. ocupa o tempo. evita o ócio (que é a morada do demônio) e constrói prodígios. 

o Brasil, este país de malandros e espertos, da vantagem em tudo, tem muito o que aprender 
com os japoneses, que trabalham de sol a sol, construíram, em menos de 50 anos, a 2ª 
maior megapotência do planeta. enquanto nós, os espertos, construímos uma das maiores 
impotências do trabalho.

trabalhe! Muitos de seus colegas dirão que você está perdendo sua vida, porque você vai 
trabalhar enquanto eles veraneiam. porque você vai trabalhar, enquanto eles vão ao mesmo bar 
da semana anterior, conversar as mesmas conversas, mas o tempo (que é mesmo o senhor da 
razão) vai bendizer o fruto do seu esforço, e só o trabalho lhe leva a conhecer pessoas e mundos 
que os acomodados não conhecerão. 

e isso se chama sucesso.
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atribua os valores 1, 2, 3 ou 4 às afirmativas a seguir, considerando sua atuação na equipe. 

      considere: (1) nunca - (2) raramente – (3) algumas Vezes – (4) Frequentemente

1. sou ouvido e compreendido (          )

2. sou comprometido com as decisões tomadas pela equipe (          )

3. percebo hostilidade entre pessoas (          )

4. tenho a oportunidade de autoconhecimento (          )

5. percebo uma disputa pela liderança (          )

6. tenho a oportunidade de desenvolver características pessoais necessárias a um trabalho coletivo (          )

7. tenho a oportunidade de aprender sobre outras pessoas (          )

8. confio nos membros da equipe (          )

9. sinto-me indiferente ao trabalho que está sendo realizado (          )

10. odeio as informações, porque são incompletas (          )

11. percebo as “panelinhas” que são formadas (          )

12.  Vejo que os mal-entendidos são postos para baixo do tapete (          )

13. aceito as diferenças pessoais e aprendo com elas (          )

14. Detesto ouvir bobagens (          )

15. sei ouvir (          )

16. sinto que minhas opiniões não são levadas em consideração (          )

17. sei falar (          )

30 Texto adaptado de http://pt.scribd.com/doc/86658095/TESTE-EQUIPE
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18. sinto-me satisfeito (          )

19. percebo que ninguém sabe o papel que lhe cabe (          )

20. sinto-me desmotivado (          )

aValIaÇÃo:
1. some os pontos das afirmativas 1, 2, 4, 6, 7, 8, 13, 15,17 e 18 = _____, 
agora  divida esse valor por 10 = _____

2. some os pontos das afirmativas 3, 5, 9, 10, 11,12, 14, 16, 19 e 20 = _____, 
agora divida esse valor por 10 = _____

se, no primeiro grupo (a), você obteve entre 3 e 4, você pode considerar-se membro da equipe.

se, no segundo grupo (B), você obteve entre 3 e 4, precisa integrar-se mais à equipe.

reflita e depois relacione as atitudes práticas que você pode adotar como participante, para o 
sucesso do trabalho em equipe.



caderno do ParTIcIPanTe 
INTEGRAÇÃO

fORmAÇÃO dE JOvENs PROTAGONIsTAs 
PARA O muNdO dO TRAbAlhO 169

aTIVIdade
racIocÍnIo LÓGIco 
MaTeMÁTIco -  
MULTIPLIcaÇÃo e dIVISÃo
resoluÇÃo DIaloGaDa

1. atalho dos DeDos:

9x1= 9
9x2=18
9x3=27                          atalho dos DeDos
...
9x9=81

2. multiplicando por 1000:
327,89 x 1000 = 

3. multiplicando por número decimal:
14 x 1,2 = 

4. multiplicando dois números decimais:
325,56 x 2,25 = 

5. multiplicando fração:
¾  x 8/2 = 
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aTIVIdade
RACIoCíNIo LÓGICo MAtEMátICo -  
MULtIPLICAÇÃo E DIVISÃo

6. Dividindo por 100:
286/100 = 

7. Dividindo por número decima1:
58/2,5 = 

8. Divisão de números decimais:
87,5/0,25 = 

9. Dividindo frações:
8/6 dividido por 2/3 = 

10. Dividindo fração por número inteiro:
25/3 dividido por 2 
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aTIVIdade
FoLHa de raScUnHo
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aTIVIdade
reGra de TrêS 
e PorcenTaGeM
hora De aprImorar os conhecImentos

1- com 10 kg de trigo podemos fabricar 7kg de farinha. Quantos quilogramas de trigo são 
necessários para fabricar 28 kg de farinha?
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2- em uma turma do curso de formação profissional com.DomÍnIo DIGItal formada de 
50 rapazes e 50 moças, tem a seguinte estatística: 20% dos rapazes jogam futebol;30% das 
moças jogam futebol.logo, a porcentagem dos que não jogam futebol na turma é de:

aTIVIdade
reGra de TrêS 
e PorcenTaGeM
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3- o preço de venda do produto “X” tem a seguinte composição: 60% referentes ao custo, 
10% referentes ao lucro e 30% referentes aos impostos. em decorrência da crise econômica, 
houve um aumento de 10% no custo desse produto, porém, ao mesmo tempo, ocorreu uma 
redução de 20% no valor dos impostos. para aumentar as vendas do produto, o fabricante 
decidiu, então, reduzir seu lucro à metade.

É correto afirmar, portanto, que, depois de todas essas alterações, o preço do produto 
sofreu redução de:

aTIVIdade
reGra de TrêS 
e PorcenTaGeM
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aTIVIdade
FoLHa de raScUnHo
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parceIro certIFIcaDor



parceIros FInancIaDores

cearÁ

sImÕes FIlho

rIo De JaneIro

parceIros estratÉGIcos



caderno do ParTIcIPanTe 
INTEGRAÇÃO

fORmAÇÃO dE JOvENs PROTAGONIsTAs 
PARA O muNdO dO TRAbAlhO 180


