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1. DISCIPLINA

Português instrumental ch: 40h. Critérios e orientações para distribuição de créditos da etapa 
(dividida em dois bimestres) para verificação de aprendizagem e aproveitamento:
 

*Somatória da etapa: 100 pontos

 
  

 
 
DISCIPLINA: PORTUGUÊS INSTRUMENTAL CH: 40h. 
CRITÉRIOS E ORIENTAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO DE 
CRÉDITOS DA ETAPA (dividida em dois bimestres) PARA 
VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM E APROVEITAMENTO: 
 

 
 

1º Bimestre 
CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

    
       
      Valor 

 
Atividades/exercícios avaliativos diversos, em grupo, 
dupla e/ou individual. 

 
      
       10 

 
Práticas de Correspondências  
Técnicas (Apresentações e Portfólio) a critério do 
professor.              

 
      
      10 

 
 Avaliação do 1º Bimestre/ cf. calendário acadêmico.    

  
      20 

 
Total de pontos         

    
      40 

 
 
                         2º Bimestre 

    
 

   Valor 
 
Atividades/exercícios avaliativos diversos, em           
grupo, dupla ou individual a critério do professor. 
 

 
      15 

 
Continuação e conclusão das apresentações e Portfólio 
das correspondências técnicas. 

 
      15 

 
Avaliação do 2º Bimestre/ cf.calendário acadêmico.              30 

 
      30 

 
Total de Pontos             60 

 
      60 

  

*Somatória da etapa: 100 pontos 
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Proposta De Recuperação De Créditos: Regime De Suplementar

Regime De Prova Suplementar: Se O Aluno Não Obtiver 60% Do Total Do Bimestre. Conforme 
Orientações Do Regimento Escolar E Estatuto Regulamentar. 

 
*A Frequência Mínima É De 75% Do Total Da Carga Horária Da Etapa.

 Objetivos Gerais E Competências:

• Desenvolver Competências E Habilidades Sociocomunicativas Referentes À Sua Área De 
Profissionalização;

• Conhecer Normas Do Código Escrito, Aplicando-As Na Legibilidade, Coerência E Pertinência 
Da Mensagem Escrita;

• Produzir Mensagem Com Eficácia Objetiva, Clara E Adequada, Usando A Concordância Cor-
reta E As Normas Ortográficas;

• Conhecer Normas E Especificações Que Compõem O Conjunto: Redação Técnica/Corres-
pondência Oficial E Empresarial;

• Reconhecer/Elaborar O Texto Técnico (Correspondência Oficial E Empresarial);

• Perceber O Texto Em Seus Múltiplos Significados E Intenções;

• Conscientizar-Se Da Importância Da Leitura;

• Realizar O Hábito Da Leitura, Reconhecendo-A Como Meio De Aquisição E Fonte De Prazer.
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 2.  TEXTO  DE  AULA  INAUGURAL  PARA  ENTENDER  O   
   MERCADO  DE  TRABALHO 

...Para quem não entende o que está acontecendo no mundo do trabalho ou experi-
menta seus piores efeitos (o que ainda é a grande maioria), tudo isso pode parecer apenas 
mais uma crise. Porém, a coisa não é tão simples assim. O que presenciamos neste mo-
mento no grande “aquário” não significa um simples modismo ou coisa passageira. É algo 
que veio para ficar e mudar definitivamente a maneira como todos nós trabalhamos e vive-
mos. É a consequência de uma transformação histórica, fundamental, de raiz e que já dura 
algumas décadas. A introdução da tecnologia eletrônica tem determinado uma aceleração 
nos meios de comunicação e nos processos produtivos, rompendo definitivamente com 
todos os procedimentos e relações que marcaram a vida de corporações e trabalhadores 
nos últimos trezentos anos. E não é um movimento localizado, parcial. É global, ou seja, 
envolve todo o planeta e ninguém vai ficar de fora dessa grande transformação. Tudo isso 
tem criado um conjunto inesperado de circunstâncias: novas tecnologias, novos produtos 
e serviços, novos consumidores, novas plataformas de negócio e novas configurações de 
mercado, impactando o quotidiano de todos nós. São mudanças profundas, capazes de 
desconstruir ideias, carreiras e empresas que até então, eram consideradas sólidas. 

É bem o que o visionário professor Peter Drucker previu ao afirmar algumas décadas 
atrás: “Aquilo que chamamos de Revolução da Informação é na realidade, uma revolução 
do conhecimento. A Revolução da Informação vai ser semelhante à Revolução Industrial do 
final do século 18 e início do século 19.”. 

Para entender melhor o que está acontecendo, é preciso recolher muitas informa-
ções e depois avaliá-las com calma. Para mim, que já vivi mais de meio século, fica um 
pouco mais fácil fazer as comparações necessárias e juntar as peças desse quebra-cabe-
ças, para ir formando uma imagem mais clara da realidade que nos envolve atualmente. 
Sou do tempo do mimeógrafo a álcool e da máquina de datilografar. Agora tenho que lidar 
com a impressão a laser, a internet e o tablet. Mais que isso, curiosamente agora tenho 
que explicar o resumo desta ópera e suas implicações no mercado para auditórios de pro-
fissionais e meus alunos na faculdade. Bem, esta é talvez a missão mais nobre para quem 
viu o tempo passar e não ficou apenas assistindo como espectador passivo. Mesmo para 
não envelhecer por dentro, é preciso acompanhar e analisar as transformações que vão 
acontecendo e não simplesmente amoldar-se a elas. 

Em rápidas pinceladas, eis aqui então, algumas das características que melhor defi-
nem a realidade atual do mundo do trabalho. 

• Evolução tecnológica acelerada. 
• Novos procedimentos de trabalho. 
• Substituição do homem pela máquina. 
• Surgimento de novas áreas de trabalho. 
• Crescimento horizontal nas organizações. 
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• Maior produtividade com menores custos. 
• Globalização do mercado. 
• Extinção do modelo pirâmide nas organizações. 
• Redução de emprego e crescimento do trabalho. 
• Ganhos compatíveis com resultados. 
• Forte tendência para a terceirização. 
• Maior demanda de capacitação, qualidade e ética.
• Clientes mais informados e exigentes. 
• Aumento da participação feminina no mercado. 

NEGROMONTE, Ronaldo. Estratégias de sobrevivência no mundo do trabalho: 10 dicas para você vender seu pei-
xe.Belo Horizonte: Editora Artesã, 2012. 

3.  COMO SER CRIATIVO 

         20 Maneiras de ser mais criativo: 

1.  Saiba que há um tesouro em sua cabeça - uma mina de ouro entre suas orelhas. Cons-
truir um computador com as mesmas características do seu cérebro custaria mais do 
que 3 bilhões de bilhões de dólares. Sabe como U$$ 3.000.000.000.000.000.000,00. 

2.  Todos os dias escreva pelo menos uma ideia sobre estes assuntos: como eu posso 
fazer meu trabalho melhor; como eu poderia ajudar outras pessoas; como eu posso 
ajudar minha empresa; como posso ajudar o meu país. 

3.  Escreva seus objetivos específicos de vida. Agora, carregue esta relação no bolso, 
sempre. 

4.  Faça anotações. Não saiba sem papel e lápis ou algo para escrever. Anote tudo, não 
confie na memória. 

5.  Armazene ideias. Coloque em cada pasta um assunto. Ideias para a casa, para au-
mentar a sua eficiência no trabalho, para ganhar mais dinheiro. Vá aumentando este 
banco de dados com leitura, viagens, conhecimento com novas pessoas, filmes, com-
petições esportivas, etc. 

6.  Observe e absorva. Observe tudo cuidadosamente. Aproveite o que você observa. E 
principalmente, observe tudo como se fosse a última vez que você fosse ver. 

7.  Desenvolva uma forte curiosidade sobre pessoas, coisas, lugares. Ao falar e com 
outras pessoas faça com que elas se sintam importante. Olhe no olho. 

8.  Aprenda a escutar e ouvir, tanto com os olhos quanto com os ouvidos. Perceba o que 
não foi dito. 
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9.  Descubra novas fontes de ideias. Utilize-se de novas amizades de novos livros, de 
assuntos diversos e até de artigos como este que você está lendo. 

10.  Compreenda primeiro. Depois julgue. 
11.  Mantenha o sinal verde de sua mente sempre ligado, sempre aberto. 
12.  Procure ter uma atitude positiva e otimista. Isso ajuda você a realizar seus objetivos. 
13.  Pense todos os dias. Escolha uma hora e um lugar para pensar alguns minutos, todos 

os dias. 
14.  Descubra o problema. Ataque seus problemas com maneiras ordenadas. Uma delas é 

descobrir qual é realmente o problema, senão você não vai achar a solução. Faça seu 
subconsciente trabalhar.Ele pode e precisa.Dia e noite.Fale com alguém sobre a ideia, 
não a deixe morrer. 

15.  Construa GRANDES ideias, a partir de pequenas ideias. Associe ideias, combine, 
adapte, modifique, aumente, diminua, substitua, reorganize-as. E, finalmente, inverta 
as ideias que você tem. 16. Evite coisas que enfraqueçam o cérebro: barulho, fadiga, 
negativismos, dietas desequilibradas, excessos em geral. 

17.  Crie grandes metas. Grandes Objetivos. 
18.  Aprenda a fazer perguntas que desenvolvam o seu cérebro: Quem? Quando? Onde? 

O quê? Por quê? Qual? Como? 
19.  Coloque as ideias em ação. Lembre de que uma ideia razoável colocada em ação é 

muito melhor que um a grande ideia arquivada. 
20.  Use o seu tempo ocioso com sabedoria. Lembre-se de que a maior parte das grandes 

ideias, os grandes livros as grandes composições musicais, as grandes invenções fo-
ram criadas no tempo ocioso dos criadores. 

Apenas para confirmar que a criatividade não é um dom, mas um potencial a ser ex-
plorado a sua volta e dentro de você, vamos ver o que grandes inventores e pensadores 
escreveram sobre CRIAR: 

“As pessoas que vencem neste mundo são as que procuram as circunstâncias de que 
precisam e quando não as encontram, as criam.’’ (Bernard Show- Filósofo) 

“Minhas invenções são fruto de 1% de inspiração e 99% de transpiração.”  
(Thomas Edison - Inventor) 

“As mentes são como os paraquedas; Só funcionam se estiverem abertas. ’’ 
 (Ruth Noller - Pesquisadora da Universidade de Buffalo). 

‘’As boas ideias vêm do inconsciente. Para que uma ideia seja relevante o inconscien-
te precisa estar bem informado. (David Ogilvy - Publicitário) 
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Compreenda  o processo de criação

Catherine Patrick descreve as etapas do processo de criação em sua obra intitulada “O que é o 
pensamento criativo”.

1. Preparação: consiste na etapa de manipulação da maior quantidade de dados e elementos 
referentes a um determinado problema. Ler, escrever, reunir, consultar, fazer rabiscos, cul-
tivar sua concentração no assunto.

2. Incubação: Consiste na etapa onde o inconsciente entra em atividade e sem a inibição do 
intelecto consegue desenvolver as conexoes inesperadas que fazem parte da essencia do 
processo de criação.

3. Iluminação: É o momento da sintese e da genese da ideia para o homem criativo em incu-
bação nas situações mais inesperadas.

4. Verificação: Nesta etapa o lado intelectual finaliza a obra que o campo imaginativo deu ini-
cio. O criador julga, analisa e testa sua ideia para ver se ela de fato é adequada.

 

4.  PROPOSTA DE PRODUÇÃO (INTERPESSOAL)

AUTORRETRATO

Nasceu no ano de 1892, na cidade de Quebrangulo-Alagoas
Foi casado por duas vezes e tem sete filhos ao todo
Altura 1,75m
Sapato numero 41
Colarinho numero 39
Evita andar
Nao tem apreço por vizinhos
Detesta tecnologias como radio, campainhas e telefone
Não gosta de pessoas que falam alto
Faz uso de óculos
Tem calvice
Em termos de comida nao tem preferencia
Não é fã de frutas nem de doces.
Não tem preferência musical
A Bíblia é a sua leitura predileta
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Produziu a obra Caetés com 34 anos de idade
Não dá preferencia por nenhum dos livros que publicou
Sua bebida preferida é aguardente
É ateu. Indiferente à Academia
Não gosta da burguesia
Gosta de crianças
Os romancistas brasileiros de sua preferencia sao: Machado de Assis, Manuel Anto-

nio de Almeida, Jose Lins do Rego, Jorge Amado e Rachel de Queiroz.
Dora palavrões falados e tambem escritos
Deseja que o capitalismo acabe
Seus livros foram escritos pela manha
Fuma cigarros “Selma” (cerca de tres maços por dia).
É inspetor de ensino, trabalha no Correio da Manhã
Apesar de o acharem pessimista, discorda de absolutamente tudo
So apresenta cinco ternos de roupa, estragados
Refez seus romances varias vezes
Esteve preso por duas vezes
É-lhe indiferente estar preso ou livre
Escreve a mão
Seus grandes amigos sao: Capitao Lobo, José Lins do Rego, Jose Olympio e Cubano
Apresenta poucas dividas
Quando foi prefeito de uma cidade interiorana, soltava os presos para trabalhar na 

construção de estradas.
Espera morrer com 57 anos.

 (Disponível em: http: //www.graciliano.com.br. Acesso em 10 out. 2006).
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5.  A IMPORTÂNCIA DA LEITURA PARA O MELHORAMENTO  
DO CONHECIMENTO DA LÍNGUA PORTUGUESA

Ler é a melhor solução

Você é o que você lê. Afinal, se tem uma fome que é insaciável é a minha fome de 
ler, fome de livro. Que, aliás, tem uma vantagem sobre as outras fomes, já que o livro não 
engorda. Este artigo é sobre ler. Porque para mim as pessoas são como estantes que vão 
se completando a medida que empilham na memória os livros que vão lendo. E é por isso 
que eu digo que quando uma velha pessoa morre, o mundo perde uma biblioteca. Ler um 
livro é como ler uma mente, é saber o que o outro pensa. O que o autor pensa. Ler é poder. 
Poder construir você mesmo tijolo a tijolo. Ou livro a livro, para ser mais exato. 

Você Lê? Quanto? O quê? Eu leio o que pinta. Livros, revistas, pichações, frases de 
banheiro público, poesia, placa de estrada, jornal, leio Capricho. Leio até errata. É claro 
que ler não é substituto para viver. Viver é uma experiência que não se substitui com livro. 
Mas pode ser enriquecida com vidas que estão neles. Também não estou dizendo que 
você tem medo de se colocar em prática. Eu estou falando de praticar o lido para ficar 
melhor. Em tudo. Na vida, não profissão, no papo, nas festas. Até no namoro. 

Ás vezes, a gente não lê tanto quanto deveria porque não sabe o que ler. Mas se esse 
é o seu caso, peça dicas. Eu sempre peço e dou. Para mim, indicar um livro é como contar 
a alguém de um lugar que só eu sei onde fica. Por exemplo, quando eu era pequeno li Sítio 
do Pica Pau Amarelo. Que imaginação tinha Monteiro Lobato! Eu viajei nas histórias. Ou-
tro Livro que me marcou foi um sobre a vida de Mayakovski, um poeta russo que viveu tal-
vez a época mais energética da era moderna: a revolução soviética. Ele fazia dos cartazes 
de propaganda comunista uma forma de poesia. Viveu tão intensamente quanto a poesia 
que escrevia. Existe, ainda, Jorge Luís Borges, que era um gênio (dizia que publicava livros 
para se libertar deles), e Júlio Cortázar. Existe Fernando Pessoa, um homem que tinha a 
capacidade de escrever assumindo personalidades diferentes, chamadas de heterônimos 
(o contrário de homônimos). O poeta é um fingidor. Finge tão completamente, que chega 
a fingir que é dor a dor que deveras sente’’. Isto é Fernando Pessoa. Caetano já cantou a 
pessoa de Pessoa em sua música.

Outra descoberta: Ler é o melhor remédio. Exemplo: em 1990, eu e minha namora-
da nos separamos. Foi o momento mais duro de minha vida. E para não afundar, as minhas 
boias foram dois livros, um de Krishnamurti, um pensador indiano, e outro chamado Ale-
gria e Triunfo. Estou sempre comprando livros e adoro os de frases. São frases de pessoas 
conhecidas, artistas, escritores, atores. Tem coisas maravilhosas. “Se a sua vida é livre de 
erros, você não está correndo riscos suficientes’’, “Amigo é um presente que você dá a 
você mesmo!”, “Se você está querendo uma grande oportunidade, procure um grande 
problema’’. 
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Existe Drummond, João Cabral de Mello Neto, Nelson Rodrigues, James Joyce, Paul 
Valéry, Thomas Mann, Sartre, Shakespeare, Ítalo Calvino. Existe romance, novela, conto, 
ensaio, poesia, humor, biografia. Existe livro e autor para tudo quanto é leitor. E é por isso 
que para mim o analfabetismo é coisa imoral, triste e vergonhosa. Porque ‘’se o livro é o 
alimento do espírito, o analfabetismo é a fome da alma”. Uma fome que mata a possibili-
dade das pessoas serem tudo que podem. “Ler ás vezes enche o saco”, ás vezes dá sono, 
ás vezes dá bode. Mas resista, lute contra essa preguiça dos olhos.O seu cérebro vai agra-
decer. Afinal, as respostas estão todas ali. Você só precisa achar as perguntas.

Alexandre Gama - Publicitário e sócio da Almap/BBDO. Folha de São Paulo, 12/10/07, Cotidiano, p. 7

  

1) No referido texto, Alexandre Gama procura tratar de forma direta com seu interlocutor.

a) Qual deve ser o pronome de tratamento utilizado pelo autor para se reportar a ele?

b) Quem é o interlocutor?

2)  A linguagem utilizada por Alexandre Gama é coerente. Por quê?

3)  Tal linguagem é coerente também ao objetivo proposto pelo texto e pelo interlocutor?

4)  A frase inicial é: Você é o que você lê. O predicativo da frase “o que você lê” é bem determina-

do. Agora responda: Você é exatamente aquilo que você lê? Justifique.

5) O publicitário faz referencia a varios autores que considera de fato importante. Relacione quais 

sao esses autores, dentre os que foram citados você conhece ou de qual deles voce gosta mais.

6)  Retire do texto e faça uma copia em seu caderno da frase que você considera a mais interessan-

te. Em seguida explique o porquê de sua escolha.

7)  O autor fala que: Lê o que pinta.

a) O que o autor quer dizer com essa gíria?

b) Qual é sua opinião sobre a atitude tomada pelo autor?

c) Você tem o hábito de ler?

d) Qual é (ou quais são) seu tipo de leitura favorita?
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LER DEVIA SER PROIBIDO

Guiomar de Grammont

A pensar fundo na questão, eu diria que ler devia ser proibido. 
Afinal de contas, ler faz muito mal às pessoas: acorda os homens para realidades 

impossíveis, tornando-os incapazes de suportar o mundo insosso e ordinário em que vi-
vem. A leitura induz à loucura, desloca o homem do humilde lugar que lhe fora destinado 
no corpo social. Não me deixam mentir os exemplos de Don Quixote e Madamme Bovary. 
O primeiro, coitado, de tanto ler aventuras de cavalheiros que jamais existiram, meteu-se 
pelo mundo afora, a crer-se capaz de reformar o mundo, quilha de ossos que mal sustinha 
a si e ao pobre Rocinante. Quanto à pobre Emma Bovary, tomou-se esposa inútil para fo-
focas e bordados, perdendo-se em delírios sobre bailes e amores cortesãos. 

Ler realmente não faz bem. A criança que lê pode se tornar um adulto perigoso, 
inconformado com os problemas do mundo, induzido a crer que tudo pode ser de outra 
forma. Afinal de contas, a leitura desenvolve um poder incontrolável. Liberta o homem 
excessivamente. Sem a leitura, ele morreria feliz, ignorante dos grilhões que o encerram. 

Sem a leitura, ainda, estaria mais afeito à realidade quotidiana, se dedicaria ao tra-
balho com afinco, sem procurar enriquecê-la com cabriolas da imaginação. Sem ler, o ho-
mem jamais saberia a extensão do prazer. Não experimentaria nunca o sumo bem de Aris-
tóteles: o conhecer. Mas para que conhecer se, na maior parte dos casos, o que necessita 
é apenas executar ordens? Se o que deve, enfim, é fazer o que dele esperam e nada mais? 

Ler pode provocar o inesperado. Pode fazer com que o homem crie atalhos para 
caminhos que devem necessariamente ser longos. Ler pode gerar a invenção. Pode esti-
mular a imaginação de forma a levar o ser humano além do que lhe é devido. 

Além disso, os livros estimulam o sonho, a imaginação, a fantasia. Transportam-nos 
a paraísos misteriosos, nos fazem enxergar unicórnios azuis e palácios de cristal. Fazem-
-nos acreditar que a vida é mais do que um punhado de pó em movimento. Que há algo a 
descobrir. Há horizontes para além das montanhas, há estrelas por trás das nuvens. Estre-
las jamais percebidas. É preciso desconfiar desse pendor para o absurdo que nos impede 
de aceitar nossas realidades cruas. 

Não, não deem mais livros às escolas. Pais, não leiam para os seus filhos, podem 
levá-los a desenvolver esse gosto pela aventura e pela descoberta que fez do homem um 
animal diferente. Antes estivesse ainda a passear de quatro patas, sem noção de progres-
so e civilização, mas tampouco sem conhecer guerras, destruição, violência. Professores, 
não contem histórias, podem estimular um curiosidade indesejável em seres que a vida 
destinou para a repetição e para o trabalho duro. Ler pode ser um problema, pode gerar 
seres humanos conscientes demais dos seus direitos políticos, em um mundo adminis-
trado, onde ser livre não passa de uma ficção sem nenhuma verossimilhança. Seria im-
possível controlar e organizar a sociedade se todos os seres humanos soubessem o que 
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desejam. Se todos se pusessem a articular bem suas demandas, a fincar sua posição no 
mundo, a fazer dos discursos os instrumentos de conquista de sua liberdade. 

O mundo já vai por um bom caminho. Cada vez mais as pessoas leem por razões 
utilitárias: para compreender formulários, contratos, bulas de remédio, projetos, manuais, 
etc. Observem as filas, um dos pequenos cancros da civilização contemporânea. Bastaria 
um livro para que todos se vissem magicamente transportados para outras dimensões, 
menos incômodas. E esse o tapete mágico, o pó de pirlimpimpim, a máquina do tempo. 
Para o homem que lê, não há fronteiras, não há cortes, prisões tampouco. O que é mais 
subversivo do que a leitura? 

É preciso compreender que ler para se enriquecer culturalmente ou para se divertir 
deve ser um privilégio concedido apenas a alguns, jamais àqueles que desenvolvem tra-
balhos práticos ou manuais. Seja em filas, em metrôs, ou no silêncio da alcova… Ler deve 
ser coisa rara, não para qualquer um. Afinal de contas, a leitura é um poder, e o poder é 
para poucos. 

Para obedecer, não é preciso enxergar, o silêncio é a linguagem do submisso. Para 
executar ordens, a palavra é inútil. 

Além disso, a leitura promove a comunicação de dores, alegrias, tantos outros senti-
mentos. A leitura é obscena. Expõe o íntimo, torna coletivo o individual e público, o secre-
to, o próprio. A leitura ameaça os indivíduos, porque os faz identificar sua história a outras 
histórias. Torna-os capazes de compreender e aceitar o mundo do outro. Sim, a leitura 
devia ser proibida. Ler pode tornar o homem perigosamente humano.

Fonte : PRADO, J. & CONDINI, P. (Orgs.). A formação do leitor: pontos de vista.  
Rio de Janeiro. Argus, 1999. pp.71-3.
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A linguagem humana

A nossa civilização é marcada pela linguagem gráfica. 
A escrita domina nossa vida: É uma instituição social tão forte quanto a Nação e 

o Estado. Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros. Pela escrita acumulamos 
conhecimentos, transmitimos ideias, fixamos nossa cultura. Nossas religiões derivam de 
livros: O Islamismo do Alcorão, escrito por Maomé, os Dez Mandamentos de Moisés foi 
um livro escrito em pedra. O Cristianismo está contido em um livro: A Bíblia é a cartilha, 
nosso primeiro livro escolar. 

Mesmo a televisão e o cinema lançam mão dos recursos da linguagem escrita (le-
genda) para facilitar a comunicação. 

Na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono. 
São as certidões, os atestados, os relatórios, os diplomas. O “documento é basicamente 
um documento gráfico, e a simples expressão gráfica vale mais que todas as evidências. 
Numa quase caricatura, podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante que o 
cadáver, o diploma mais que a habilitação. Sem a linguagem escrita é praticamente impos-
sível a existência no seio da civilização. O analfabeto é uma pátria que não se comunica 
com o mundo, não influi e não é influenciado. 

Ao lado da linguagem escrita, mais ainda comunicação gráfica, a linguagem dos 
símbolos, conduzindo o tráfico, indicando a direção dos elevadores, prevenindo perigos, 
interditando praias. Em muitos casos a própria palavra vira um signo: WC, “STOP UP”, 
romperam com os limites do vernáculo e se transformaram em mensagens universais a 
exemplo da seta e da flecha, das cores dos semáforos e dos sinas de trânsito. 

Depois do rádio, a primeira ameaça a esse império foi representada pelo apareci-
mento das revistas e quadrinhos. A linguagem dos quadrinhos criou uma comunicação 
que, muitas vezes, para a compreensão, dispensa o próprio texto. As crianças de todas 
as línguas traduzem “o zzzzzzzzzz” como uma indicação de sono, o crasch e crack como 
indicadores de ruídos representado objetos sendo quebrados, o click é o desligar do inter-
ruptor, o buum uma explosão, o rat-tatatat uma raja de metralhadoras”. Mas o quadrinho, 
ou os “comics”, são comunicação escrita, ainda que um estágio superior ao lado da prosa 
linear. O quadrinho não abalou o livro, levou-o mais cedo ao homem oferecendo às crian-
ças e aos semiletrados a possibilidade de letramento. 

Fonte: R. A. Amaral Vieira. O futuro da Comunicação. 2ª edição. Rio de Janeiro. Edições Achiamé. 

Nota: WC= water closet= banheiro, “stop up” = pare, “comics”= histórias em quadrinhos.
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6. PROPOSTAS DE ATIVIDADES:

l)  Marque as alternativas que se apresentam no sentido denotativo(real):

 a. (    ) “O livro usado na escola é importante”.

 b. (    ) “…a linguagem escrita senta-se no trono”.

 c. (    ) “Para todo documento, utiliza-se a linguagem escrita”.

2)  A frase que se apresenta no sentido conotativo(figurado) é:

 a. (    ) “As crianças adoram ler revista em quadrinhos.”

 b. (    ) “O quadrinho não abalou o livro”.

 c. (    ) “As mensagens de texto enviadas pelo celular são muito usadas atualmente”

 

3) ”Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros”. Marque a alternativa que melhor explica 

essa afirmativa.

 a. (    ) A escrita consegue dominar nossa vida.

 b. (    ) Diversas religiões sao derivadas de livros.

 c. (    ) Pela escrita reunimos conhecimentos e expressamos ideias.

 d. (    ) O Cristianismo está presente em um livro chamado Bíblia.

4)  “O atestado de óbito é mais importante que o cadáver”. Essa Crítica é expressa na seguinte alter-
nativa:

 a) (    ) A comunicação escrita goza de privilégios especiais.

 b) (    ) Em nossa sociedade, os documentos valem mais que os fatos.

5)  Você está de acordo que “sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existên-
cia no seio da civilização?” Justifique sua resposta.

6)  Todos tem a percepção sobre o valor da linguagem que usam? Pode-se fazer uma comparação 

entre linguagem à roupas? É aceitavel apresentar descuidos na linguagem?
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Prática de oralidade
O manifesto “Amazônia para sempre” cita o nome de Chico Mendes, que foi morto 

pela causa que defendia. Leiam sua declaração postada no site do Instituto que leva seu 
nome: “No começo pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras, depois pensei 
que estava lutando para salvar a floresta Amazônica. Agora percebi que estava lutando 
pela humanidade”.

Fonte:Disponível em: http://www.chicomendes.org.br/1. Acessado em 09/01/2016.

Reflexão

• Registre os problemas e as dificuldades que ocorre próximo a você e que através de suas 
ações poderiam ser amenizadas.

 • Observe o que seus amigos escreveram. Discutam sobre os problemas que se apresen-
tam de forma urgente e que merecem atenção redobrada.

 • Escolham um problema, optando por aquele que acharem mais importante para escre-
ver um manifesto. 

• Escrevam suas conclusoes para a posterior atividade de elaboração de texto.  

Ano internacional da agricultura familiar – 2014

O Ano Internacional da Agricultura Familiar-AIAF 2014 tem por objetivo tornar mais visivel a agri-
cultura familiar e elevar também a visibilidade dos pequenos agricultores, chamando a atenção do mundo 
para a importancia dessa atividade no processo de erradicação da fome e também da pobreza, melhoria 
dos meios de subsistência, promoção da segurança alimentar e nutricional, gerenciamento dos recursos 
advindos da natureza, preservação do meio ambiente e também para a sustentabilidade do país, principal-
mente nas areas rurais.

A meta do AIAF 2014 consiste em reposicionar a agricultura familiar, determinando espaços e opor-
tunidades para proporcionar uma mudança em direção a um desenvolvimento mais equitativo e harmô-
nico. O AIAF 2014 vai realizar uma ampla discussao e cooperação na esfera nacional, regional e também 
global para elevar a consciência e a compreensão dos obstáculos que geralmente os pequenos agricultores 
enfrentam e auxiliar na identificação de formas eficientes de apoio aos agricultores familiares.

O que é agricultura familiar?

A agricultura familiar corresponde a todas as atividades agricolas voltadas para a base familiar 
e que estão associadas a varias areas do desenvolvimento rural. A agricultura familiar nada mais é do 
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que uma forma de organização das produções da agricultura, florestal, pastoril, pesqueira e aquícola 
que são gerenciadas e tambem operadas pela familia, sendo tambem dependente da mao de obra 
familiar tanto de homens quanto de mulheres. Tanto nos paises desenvolvidos quanto nos países com 
desenvolvimento ascendente, a agricultura familiar é a forma de agricultura que predomina no setor 
de produção alimenticia.

No âmbito nacional, existem varios elementos que sao essenciais para o desenvolvimento quali-
ficado da agricultura familiar. Dentre esses elementos é possivel citar as condições agro ecológicas e os 
atributos territoriais, o ambiente político, o acesso aos mercados e à terra bem como aos seus recursos 
naturais, o acesso a tecnologia e aos serviços de extensao, o acesso ao financiamento, a disponibilidade de 
educação especializada, as condições demográficas, esconomicas e socioculturais, dentre outros.

  

Por que a agricultura familiar é importante?

• Tanto a agricultura familiar como a de pequena escala estão associadas à segurança alimen-
tar mundial;

• A agricultura familiar conserva os alimentos que sao tradicionais, sem contar que colabora 
para uma alimentação mais equilibrada, para a proteção da agrobiodiversidade e tambem 
para a utilização sustentavel dos recursos advindos da natureza;

• A agricultura familiar representa uma chance de impulsionar as economias locais, principal-
mente quando combinada com politicas especificas direcionadas a promoção da proteção 
social e também do bem-estar das comunidades.

Disponível em:<http://www.gestaoconcurso.com.br/documentos/copasa_aux_serv_saneamento_cod1.pdf> 
Proposta interdisciplinar: Responsabilidade social

Conceituando linguagem e discurso:

A fala do personagem revela um discurso

a) Capitalista

b) Idealista

c) Otimista

d) Legalista
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Outras linguagens: Charge

Outra maneira de tornar sensivel a opinião pública é através das imagens. A charge é um gêne-
ro que, através de imagens, pode lançar criti cas sobre fatos ou situações, bem como provocar o leitor a par-
ti r de críti ca contundente ou expor uma ati tude de manifesto, como é o caso da charge a seguir.

Observe:

ANGELI. Folha de S. Paulo 27 nov. 2011,p. A2

a) Na imagem

• As ilustrações retorcidas, contundente das árvores, personifi car com expressões humanas;

• A cor de fundo escura e sombria;

• O efeito provocado pela imagem de desespero, como se as “bocas” das árvores emiti s-
sem sons.

b) No texto verbal

“A mata urge.”

• A palavra urge é similar a um jogo com a inversão das letras da palavra ruge que quer dizer 
a emissão de ruidos, voz de grandes felinos, como é o caso do  leão e o ti gre.

• O termo urgir, em senti do literal, quer dizer ‘ser urgente’, não

Admiti r atraso, solicitar com insistência , reclamar, exigir.
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TEXTO:

O TRAJE
Nunca nos lembramos desse nosso traje cotidiano que é a linguagem. Muitos a usam 

como trapos, mas, se tomassem consciência disso, ligeiro tentariam melhorar, caprichar, 
conseguir uma vestimenta mais adequada. 

Por que será que somos tão displicentes com esse instrumento tão nosso, o que 
mais empregamos, aquele que até crianças e analfabetos manejam a vida inteira? 

Talvez nos tenhamos acostumado demais com ele. É demasiadamente nosso como 
um braço, um olho, e nunca chegamos a nos dar realmente conta de que esse braço é 
meio curto, o olho é meio vesgo, ou míope... 

Não falo na linguagem oral, nessa comunicação espontânea que obedece a leis pró-
prias, que vão do menor esforço à coerção social. Falo na linguagem escrita, essa que os 
analfabetos não manejam, mas que muito doutor esgrime como se não soubesse além da 
cartilha. 

Nem precisamos procurar nos mais ignorantes. Abre-se jornal, abre-se revista (de 
cultura também, sim, senhores! ) e os monstrinhos nos saltam aos olhos. 

Pontuação? Ninguém sabe. Vírgulas parecem derramadas pela página por algum 
duende maluco, que quisesse brincar de fazer frases ambíguas, pensamentos tortos, ex-
pressões esmolambadas. 

Verbos? “Detei-vos”, “intervido”. “mantesse” são mimos constantes. Não há sujeito 
que concorde com o verbo numa página de fio a pavio. Lá pelas tantas um ouvido desedu-
cado, um escriba relaxado solta as maiores heresias. 

E a ortografia? Acreditem ou não, ainda agora ouço universitários e professores afir-
mando que “acento, para mim não existe mais”! 

Pobres alunos tão desanimados ou iludidos mestres: Lá vêm as crianças para casa 
trocando acentos como os bêbados trocam as pernas. 

Todas essas pessoas: estudantes, professores, jornalistas, intelectuais, morreriam de 
vergonha se fossem apanhados em público de cuecas ou trapos. Mas, olhe lá, a linguagem 
escrita de muita gente boa por aí não vai além de uma tanguinha de Adão, e muito mal 
colocada...deixa de fora à mostra um bom pedaço de vergonha.

Fonte: Lya Lufty. Matéria do Cotidiano. Porto Alegre. Grafosu/IELRS, 1978.
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  7. ESTUDO DO TEXTO:

1)  Entre parênteses há dois sinônimos para cada palavra do texto.

 Sublinhe-os:

 cotidiano (linha 12) : (diário, eventual, habitual)

 displicente(6): (desleixados, negligentes, cuidadosos)

 manejam(8): (empregam, utilizam, envolvem)

 espontânea(16): artificial,comum, natural)

 coerção(17): ( liberdade, coação, controle)

 esgrime(19): (maneja, briga, utiliza)

 duende(26): ( fantasma, assombração, professor)

 ambíguas(27): (precisas, dúbias, confusas)

 esmolambadas(28): (diferentes, esfarrapadas, rotas)

 mimos(30) : (primores, oferendas, erros)

 escriba(32): ( escrevinhado, aluno, mau escritor)

 heresias(33): (disparates, contrassenso, verdades)

2) O que significa a expressão “de fio a pavio”?

3)  O que é utilizar a linguagem como trapos?
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  8. PESQUISA

Inimigos da norma culta

Principais vícios de linguagem:

Ambiguidade ou anfibologia: corresponde a uma mensagem que apresenta mais de um sentido 
lógico. Isso se deve a má disposição dos termos na frase.

 

Anedotinhas

De manhã, o pai bate na porta do quarto do filho: 
— Acorda, meu filho. Acorda, que está na hora de você ir para o colégio. 
Lá de dentro, estremunhando, o filho respondeu: 
— Ai, eu hoje não vou ao colégio. E não vou por três razões: primeiro, porque eu 

estou morto de sono; segundo, porque eu detesto aquele colégio; terceiro, porque eu não 
aguento mais aqueles meninos. E o pai responde lá de fora: — Você tem que ir. E tem que 
ir, exatamente, por três razões: primeiro, por que você tem um dever a cumprir; segundo, 
porque você já tem 45 anos; terceiro, porque você é o diretor do colégio.

Fonte:Anedotinhas do Pasquim. Rio de Janeiro: Codecri, 1981. p. 8.

Ex: Como vai a cachorra de sua mãe? (Que cachorra? A mãe ou a cadela criada pela mãe).

Barbarismo, Peregrinismo ou Estrangeirismo: É a utilização de termos, expressão ou construção 
estrangeira em substituição a de equivalente vernácula. 

Ex: “Comeu um roast-beef.” (anglicanismo), o mais adequado seria “comeu um rosbife.”

Fonte:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=36024>

Prolixidade: Consiste na comunicação estabelecida através do uso de palavras em excesso. Sinôni-
mo de concisão.

Ex.: “Gostaria de dizer, antes de mais nada, que estarei firme no meu propósito.”
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Plebeísmo: Geralmente são usadas palavras inadequadas como gírias.

Ex: “Tá ligado nas quebradas, meu chapa.”

Cacofonia ou cacófato: Consiste em palavras com sentido desagradavel ou obceno, que se forma 
pela articulação de termos contíquos.

Ex: “Vou- me já, pois estou em cima da hora.”

Solecismo: É um erro sintático na frase no que se refere a norma gramatical do idioma

Tipo1) Quanto à concordância:

Ex.: “Fazem três anos que não vou ao médico.” (O correto é dizer: “Faz três anos que não vou ao mé-
dico.”).

Tipo 2) Quanto à regência:

Ex.: “Eu namoro com Fernanda.” (O correto é dizer: “Eu namoro Fernanda.”).

Tipo 3) Quanto á colocação:

Ex.: “Me parece que ela ficou contente”. (O correto é dizer: “Parece-me que ela ficou contente.”).

Pleonasmo: O Pleonasmo é considerado uma figura de linguagem. Consiste em uma repetição de 
sentido desnecessária em uma frase, sendo portanto considerado um vicio de linguagem.

Ex.: “Ele vai ser o protagonista principal da peça”.

 Fonte: <http://let006.blogspot.com.br/2011/09/figuras-de-linguagem.html>

Gerundismo:Corresponde ao uso exagerado dos termos no gerundio(forma nominal terminada 
em  ando, endo, indo). Sua utilização prejudica a clareza da mensagem como “falam mal” de quem usa.

 

Ex.: “Senhor, vou estar transferindo sua ligação.”

Nunca diga ...

Á nível de: Porque está associado a niveis de comparação de atitude entre mar e terra. O correto 
é dizer “Em nível de”.
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Ir de encontro a: Não quer  d i zer  uma concordância, mas uma colisão. Ir de encontro quer 
dizer chocar, bater, trombar.

*Pesquisa e estudo da Publicação Pampulha de abril /2007.*Gabriela Cabral da Equipe Brasil Escola. Disponível em: 
<http://luiz33.wordpress.com/2007/10/07/sobre-o-gerundismo/>

  9. SOBRE A REFORMA ORTOGRÁFICA

Um pequeno histórico sobre a reforma

Assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, por Portugal, Brasil, Angola, São Tomé e Prín-
cipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e posteriormente, por Timor Leste. No Brasil, o acor-
do foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 54, de 18 de abril de 1995. Mas a gramática é diferen-
te. Iniciou-se no ano de 1990, passando a ter validade no Brasil somente agora a partir de 2009.

Acordo ortográfico assinado na cidade de Lisboa entre os países lusófonos. Acredita-se que so-
mente 0,5% dos termos em portugues sofreram o Acordo Ortográfico.

Conhecendo Nova Ortografia

*Alfabeto composto de 26 letras: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1)  Não se utiliza mais trema na lingua portuguesa. Escrevemos: agüentar,conseqüência,cinqüen-
ta,qüinqüênio,freqüência,freqüente,elequência, elequente, arguição,pinguim,tranquilo, linguiça.

2)  Toda palavra paroxitona com terminação em ditongo aberto (ei, oi) não recebe mais acen-
to:Assembléia, platéia, idéia, colméia, bóia, paranóia, jibóia, apoio, heróico.

3)  Os hiatos não são mais acentuados: (“ ee ,oo”):
Crêem,dêem,lêem,vêem. (credeleve) e enjôo,vôo,corôo, perdôo.

4)  Não existe mais o acento diferencial para palavras homógrafas.
Para (verbo), pela (verbo ou substantivo)
Pelo (substantivo), pera (substantivo)

Observe que o único verbo a manter o acento será “pôde” (na 3ª pessoa do pret. perf. do indi-
cativo) e também no verbo “por”para poder diferenciar da preposição ‘por’.
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Não se acentua mais a letra “u” nas formas verbais rizotônicas,quando ela for precedida de ‘g’ 
ou ‘q’ e antes de ‘e’ ou ‘i’ (gue, que, gui, qui). Observemos: argui, apazigúe, averigúe, enxágüe, enxagüe-
mos, obliqúe.

As letras ‘i’ e ‘u’ tônicos não são mais acentuadas em paroxítonas quando precedidos de diton-
go. Veja: baiúca,boiúna, feiura.

Emprego do hífen: hifenização

Expressões como  a vontade, cor de vinho, abaixo de, fim de semana, café com leite, sala de jan-
tar, cartão de visita, pão de mel, cão de guarda,

Exceções a regra (consagradas pelo uso): água-de-colônia, pé-de- meia, arco-da-velha, mais-
-que-perfeito, ao-Deus-dará, queima-roupa, cor-de-rosa.

Qual a regra se segue? Antessala, autorretrato, antirrevolucionário, antirrugas, arquiromântico, 
autorregulamentação, contrassenha, extrarregimento, minirrádio, ultrassom, minirrestaurante.

Agora observe bem: hiper-requitando, hiper-requisitado, inter-racial, inter-relação, inter-regio-
nal, super-racional, super-realista, super-resistente.

Descubra a regra para: autoafirmação, autoajuda, autoaprendizagem, autoescola, autoinstru-
ção, autoestrada, contraexemplo, contraindicação, contraordem, extraescolar, extraordinário, extrao-
ficial, infraestrutura, antiaéreo, antiamericano, socioeconômico, semiaberto, semiembriagado.

Observe o porquê do hífen. Anti-herói, anti-higiênico, extra-humano, semi-herbáceo.
Assim se escreve: ex-senador, vice-presidente, vice-governador, ex-marido, ex-namorado, 

pan-americano, pré-natal, pro-desarmamento, pós-graduação, pré-história, pré-escolar, além-mar, 
além-fronteiras, aquém-oceano,recém-nascidos,sem–número,sem-teto, anti-inflamatório, anti-ibéri-
co, anti-imperialista, anti-inflacionário, anti-infeccioso,semi-integral, arqui-inimigo, micro-ondas, mi-
cro-orgânico, micro-ônibus.

Agora analise bem... hiper-requitando, hiper-requisitado, inter-racial, inter-relação,inter-regio-
nal, super-racional, super-realista, super-resistente, mal-estar, mal-humorado, mal-entendido,mal-e-
ducado, bem - quisto, bem-estar, bem – casados , bem-nascido.

Bem-vindos! Bien vindos! Welcome.

Temos por objetivo unir culturas, eliminar as diferenças de grafias entre os diversos países que 
tem o Portugês como a lingua oficial. Eliminar as diferenças entre o português lusitano do brasileiro. 
Dessa forma é possivel ter autores de Moçambique sem dificuldades com a grafia.

Língua, uma forma de conversão da sociedade, que apresenta regras e leis que se associam para 
se respeitar. Mas de 80% das pessoas que falam de portugues do mundo moram em terras brasileiras.

Os países que apresentam a lingua portuguesa como seu idioma oficial são: (São Tomé e Prín-
cipe,Cabo verde, Moçambique, Portugal,Guiné-Bissau, Angola). Na Ásia está em Goa e Timor-Leste.

Obs.: Disponibilizamos para você um encarte especial e destacável para consul-
tas no final da apostila. Sugerimos plastificação.
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Releituras de carlos drummond de andrade

Aula de português
A linguagem

na ponta da língua,
tão fácil de falar
e de entender.
A linguagem

na superfície estrelada de letras,
sabe lá o que ela quer dizer?

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe,
e vai desmatando

o amazonas de minha ignorância.
Figuras de gramática, esquipáticas,

atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me.
Já esqueci a língua em que comia,

em que pedia para ir lá fora,
em que levava e dava pontapé,

a língua, breve língua entrecortada
do namoro com a prima.

O português são dois; o outro, mistério.

10. ESTUDO DE PALAVRAS:

1)  Dê o sinônimo para as palavras ou expressões destacadas ou tente explicar seu significado:

 a) Ai mordi a ponta da língua! Que dor!

 b) Naquela época eu sabia as capitais da Europa na ponta da língua.

 c) Nós, brasileiros, falamos a língua portuguesa.

 d) O motorista irresponsável atropelou a criança e fugiu.
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 e) Ele estava tão nervoso que as palavras se atropelavam em sua fala.

 f) Os juízes determinaram o sequestro dos bens do ex-presidente.

 g) Terroristas fanáticos planejaram o sequestro do avião.

2) Observe:

 O Rio Amazonas é um dos maiores do mundo.

 Sentido próprio ou denotativo aquele em que a palavra aparece apenas com um sentido.

 O garoto desmatava o amazonas da sua ignorância.

 Sentido figurado ou conotativo aquele em que a palavra aparece com um sentido diferen-
te do que lhe é próprio, usual.

 Identifique os trechos de linguagem denotativa ou conotativa:

 a) “Você é o meu caminho, /Meu vinho, meu vício, /Desde o início estava você. /Meu bálsamo be-
nigno, /Meu signo, meu guru...” (Caetano Veloso)

 b) No jogo de ontem, Biro-Biro comeu a bola.

 c) “Um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou de 
cima de si que não era feio que os meninos de quinze anos andassem nos cantos com as meni-
nas de quatorze”. (Machado de Assis)

 d) O escritor Rubem Braga nasceu em 1913.

 e) “Buscou no amor o bálsamo da vida”.

 f) Não encontrou senão veneno e morte”. (Manuel Bandeira)

 g) Até hoje não me conformo com sua morte.

3)  Empregue as palavras abaixo em frases dando a elas sentido denotativo e conotativo.Veja:

 Os cachorros uivavam a noite / O vento uivava na noite.

 a) Caminho:

 b) Trevas:

 c) Nuvem:

 d) Colheita:

 e) Asas:

 f) Suavidade:
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 Proposta de redação:

Você vai preparar um texto dissertativo sobre o atual ensino brasileiro. Procure 
ler sobre o assunto e ouvir a opinião de algumas pessoas. Realize uma entrevista com al-
guém da área.

Antes de escrever, procure responder às seguintes questões:

1)   Que importância tem o sistema de ensino dentro de um país?
2)  Quais são os aspectos positivos do ensino atual?

3)  Quais são os aspectos negativos do ensino atual?

4)  No Brasil, há escolas oficiais e particulares. Comente esse fato. Não esque-
ça: Cite a rede particular e a pública.

5)  Quais seriam as causas da atual situação do ensino?

6)  Quais serão as consequências da atual situação?

7)  Seria possível melhorar a situação do atual sistema de ensino? Como?

8)  Qual sua ideia final, sua conclusão sobre o assunto?

9)  Transforme suas respostas em um texto dissertativo, organizando suas ideias da seguin-
te maneira:

 • Introdução: respostas à questão 1.

 • Desenvolvimento: respostas às questões 2, 3, 4, 5 e 6.

 • Conclusão : respostas às questões 7 e 8.
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11. OS PLURAL? ONDE ESTÃO OS PLURAL?

Você caminha por uma rua tranquila da cidade e, ao passar pela porta do restaurante de aparên-
cia simpática, não pode deixar de reparar na placa que anuncia “refeições caseira”. Um pouco adian-
te, sua aula prática de concordância ganha um novo colorido: um vendedor anuncia, pelo alto falan-
te do velho caminhão, “frutas fresquinha”, “morangos maduro” e “quatro caixa de caqui por oito real”. 

Se uma associação de ideias o remeter imediatamente ao grande palco da tempora-
da da política em Brasília, não será mera coincidência: também na CPI dos Correios o s final su-
cumbiu ao que se pode considerar a nova moda de tornar as palavras absolutamente invariá-
veis, sem levar em conta se designam uma, duas, cinco ou 10 unidades.

Poupemos os nomes, já que este comentário, nem de longe, pretende engrossar as filei-
ras do denuncismo. Mas, como ficar insensível diante de joias linguistas como “pessoas vincula-
da ao partido”, “nas últimas campanha”, “as regiões mais carente, mais distante dos grandes cen-
tro” “os militante”, “os partido de base aliada”, “nos escritório dos Correio”, “esses detalhe”? 

No começo, você pensa que ouviu mal, que não estava prestando a atenção devi-
da. Por isso, apura os sentidos. Aí vem a surpresa: a linguagem não se altera. Intimamen-
te, você pergunta-se, a exemplo do que ocorreu com muitas outras pessoas: como é possível? A 
final, nas 10 ou 15 horas de depoimentos e perguntas de cada sessão da CPI, cruzam-se as vo-
zes de deputados, senadores, dirigentes de partidos, secretárias de altos empresários. 

Para dizer o menos, trata-se de pessoas para que a linguagem constitui importante for-
ma de comunicação, de expressão ou de convencimento. Em maior ou menor grau, frequenta-
ram boas escolas (presume-se), tiveram acesso aos diversos níveis de ensino formal, muitas até exi-
bem um anel universitário. Como admitir, então, tamanho descaso com o idioma?

Engana-se quem pensa que tudo se limitou a enunciar ou não um s no fim das 
palavras. A concordância também não escapou incólume desse escapamento ver-
bal: “Indiquei x nomes. Esses nomes foi pra cá ou pra lá.”/ “A Senhora tem tudo pra fa-
zer que seja reparado os danos cometidos.”/ “O que me traz à CPI é alguns 
assuntos como...”. E os casos clássicos do gênero, claro, dificilmente ficariam ausentes: “Ha-
viam muitos problemas a resolver”, “houveram casos que eu não gostaria de mencionar”, “fa-
ziam dois anos que eu vinha alertando os dirigentes”, “já fazem 10 horas que estamos reuni-
dos e nada se resolver até agora”.  

O nervosismo do momento pode justificar um ou outro erro ocasional, é evidente, 
mas não, depois de horas de depoimento, pronúncias como “probrema”, “craro”, “Pranarto”, “recra-
mações”, “habeas corpio”, “seje”, “esteje”, “areoporto”, etc. Como se vê, infelizmente, não é ape-
nas de honestidade e lisura no trato dos recursos públicos que o país está precisando.
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12. ATIVIDADE

1)  Compare estas duas orações abaixo:

(1)  Os políticos cometem graves erros de concordância .

(2) O poeta transgrediu as regras de concordância .

Nesse contexto, qual a diferença entre o uso das palavras erros e transgrediu?

2)  Porque o autor transgrediu as regras de concordância nominal no título dotexto?

3)  Como você observou, em nossa sociedade, as pessoas estão constantemente sendo avalia-
das pela sua forma de falar. Por uma questão de preconceito, costuma-se chamar de erro a varie-
dade da língua falada por pessoas de baixo nível social, econômico e cultural. Quando uma pessoa 
pertence a uma classe social mais elevada usa uma variedade diferente da culta, geralmen-
te se diz que ela cometeu um “deslize”. De que forma o autor revela essa visão preconceituo-
sa de nossa sociedade? 

4) Ao dizer que “a linguagem constitui importante forma de comunicação, de expressão ou de con-
vencimento” para os que frequentaram boas escolas, o autor não atribui aos pequenos comercian-
tes a mesma função da linguagem. Você concorda com ele? Justifique sua resposta.

5)  De que forma o autor constatou que não se tratava de “um ou outro erro ocasional”? 

6)  Como você pôde perceber, todos os exemplos, os quais o autor ironicamente cha-

ma de “joias linguísticas”, são da linguagem oral. Em sua opinião, se essas pessoas estivessem dan-

do um depoimento por escrito, usariam o mesmo nível de linguagem? Explique. 

7)  Identifique no texto os exemplos de “erros” de concordância NOMINAL e reescreva-os corrigindo: 

8) Identifique no texto os exemplos de “erros” de concordância VERBAL e reescreva-os corrigindo . 
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9)  Você se considera uma pessoa que comete “erros” ou que já sabe como transgredir as re-

gras de língua portuguesa? Explique. 

13. O VALOR DO BOM PORTUGUÊS

Falar e escrever bem ajuda na hora que arrumar emprego, conseguir promoção e até para con-
quistar namorado ou namorada. Mas não vá exagerar na dose e virar um patrulheiro da língua, por-
que geralmente “pega mal”.

É BOM FALAR O BOM PORTUGUÊS

Falar e escrever bem é importante na hora de conquistar um namorado ou namorada.Mas sem exa-
gerar!

“Eu gosto de escrever e sempre me correspondo com meus amigos, através de e- mail. Assim, co-
nheço muitas pessoas por esse meio de comunicação. Uma vez, conversei por escrito com um ra-
paz que escrevia bem, tinha um texto inteligente, irônico mas correto, sedutor. Fiquei muito impressio-
nada. Pena que “ao vivo”.

Não correspondia à boa conversa. O namoro foi um desastre; sem graça! Já namorei também um ga-
roto que escrevia muito mal, um texto desorganizado, com muitos erros. Não aguentei e corrigi seus er-
ros pela internet.

Resultado: Ele se ofendeu e o namoro acabou. Saber escrever demonstra cultura, conhecimen-
to, mostra que a pessoa quer evoluir. “ Sou chata, não gosto de ouvir ou ler verbos mal conjuga-
dos e palavras empregadas errado.”

(Luana, recepcionista)

“DISPENSEI UM FUNCIONÁRIO QUE ESCREVIA MAL”

“Há um mês atrás, mandei embora um funcionário da área administrativa porque ele escre-
via e falava muito mal. Ele tinha sérias dificuldades com a língua portuguesa.

Errava ortografia, concordância, não percebia que os documentos eram formais e exigiam tex-
tos organizados e corretos. Sua função era escrever relatórios a clientes e, para isso, a clareza e a cor-
reção gramatical são imprescindíveis.
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Eu observo que conhecer bem a língua, atualmente, é uma necessidade, e por isso, exijo 
isso de meus funcionários. Não adianta querer fazer um cursinho rápido para aprender a escrever bem. A for-
mação e o ensino se alicerçam em muitos anos de estudo. Quem não dá importância a uma boa forma-
ção e não cultiva o hábito de leitura vai enfrentar sérias dificuldades para trabalhar. Um dos requisit-
os para admitir uma pessoa como funcionária da minha empresa é apresentar uma boa redação.”

(Pedro Luís, empresário)

a)  Quais são as semelhanças e as diferenças entre os depoimentos de Luana e Pedro?

b)  Escreva no caderno um argumento a favor e uma crítica aos dois depoimentos.

c)  Qual a sua opinião sobre o assunto?

Você observou que, em determinadas situações, é necessário utilizar a linguagem culta, a nor-
ma padrão. É o que as pessoas costumam chamar de “português correto”. Não é adequado chamar a “lín-
gua padrão” de “português correto”, porque todas as linguagens, todos os falares são corretos, depen-
dendo da situação em que estão inseridos.

A língua culta ou norma padrão é aquela usada, geralmente, em textos escritos, documentos, jor-
nais, televisão, revistas e nas situações de comunicação entre pessoas cultas. É valorizada porque sa-
ber usá-la dá certo poder ao falante em determinadas situações: arrumar um emprego, escrever uma dis-
sertação científica, etc.  

Os períodos a seguir foram retirados de produções de alunos. Identifique os problemas de ortogra-
fia, concordância, ou significado e redija uma proposta de correção. 

a) “O nosso ambiente ele estava muito estragado e muito poluído por causa que os ou-
tros não zela o ar puro.” 

b)  “O serumano no mesmo tempo no mesmo tempo que constrói também destrói, pois 
nóis temos que nos unir para realizar parcerias”. 

c)  “Vamos mostrar que somos semelhantemente iguais”. 

d)  “Morrem queimados e asfiquiciados”. 

e)  “Hoje endia a natureza..”. 

f)  “O maios problema da floresta Amazonas é o desmatamento dos peixes”. 
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Manifesto 2.0 - por uma sociedade mais colaborativa

Estamos descobrindo maneiras melhores de organizar a sociedade em todas as suas instân-
cias, através da colaboração, utilizando as ferramentas interativas que a Internet proporciona. É preci-
so reunir pessoas, através de uma mesma visão, que pensam, a partir de um novo paradigma para ace-
lerar a implantação desse novo ponto de vista. Através desta visão queremos valorizar e desenvolver:

• O uso criativo da rede digital para ajudar a resolver problemas complexos;

• A ampliação da participação de todos os cidadãos, como condição para a efetiva democra-
tização institucional, informacional, econômica e cultural.

• A aproximação entre as pessoas para promover diálogos, utilizando os meios mais adequa-
dos a cada contexto, sejam eles presenciais ou digitais.

Princípios do Manifesto 2.0

1.  Disseminar e debater que a Internet faz parte de uma revolução informacional e 
comunicacional. 

2.  Disseminar e promover diálogos a partir do entendimento que esta mudan-
ça não é tecnológica, mas informacional, pedra fundamental de uma nova civilização 
mais compatível com uma superpopulação mundial e a complexidade que tal cenário 
impõem à nossa espécie; 

3.  Disseminar e debater que tal revolução do ambiente informacional trará mudan-
ças significativas e profundas na gestão da sociedade e que é preciso agir com 
sabedoria, rapidez e eficiência para a ampliação dos benefícios coletivos para redu-
zir os possíveis sofrimentos que tais mudanças radicais trarão ao mundo; 

4.  Que as mudanças significam democratização paulatina institucional, econômi-
ca e informacional de todas as sociedades, através de uma nova forma de gerar valor 
para a humanidade mais colaborativa, dinâmica e inovadora; 

5.  Buscar um novo modelo de compartilhamento dos lucros, em novas empresas 
que gerem valor para a sociedade, respeitando os seres vivos, incluindo seus clien-
tes e colaboradores; 

6.  Sugere-se uma nova plataforma aberta de governo, onde os dados serão de 
acesso público e a sociedade poderá usá-los de forma a acompanhar o que está sen-
do feito e a customizar o uso, gerando aplicativos que possam beneficiar tanto o pró-
prio povo, quanto o governo, aproximando assim os dois lados interessados nas políti-
cas aplicadas àquele contexto; 
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7.  Defesa de escolas que adotem o uso das ferramentas digitais de informação e 
comunicação dentre outras estratégias educacionais para desenvolver competências e ha-
bilidades de leitura e escutas críticas, do diálogo, da capacidade de lidar com a diversida-
de sem preconceitos, da construção coletiva de conhecimentos e criação de soluções co-
laborativas para os desafios complexos do mundo no qual vivem;

8.  Tais alterações significam compreender a necessidade do compartilhamento 
aberto e livre de ideias, através de novas formas criativas de remuneração, seja a distân-
cia ou no presencial; 

9.  Sugere-se a todos que assinem esse manifesto que sejam estimulados a se 
aprofundar cada vez mais em ferramental teórico e prático sobre esse novo am-
biente, a fim de promover tais alterações, procurando, o máximo possível, coe-
rência entre discurso e ações, em direção a um mundo mais colaborativo, estimula-
dos por Gandhi “Seja a mudança que você quer ver no mundo”; 

10.  Sugere-se ainda promover ações que minimizem a compulsão informacional que 
gera ansiedade, alienação, pouco significado e, portanto, repetição de modelos e não mu-
danças; 

11.  Sugere-se a formação de iniciativas na rede ou fora dela, para promo-
ção de ações de todo tipo baseados nesse manifesto, que deve ser aprimorado, a partir da 
discussão e da prática;

12.  Que este manifesto sofra melhorias permanentes por aque-
les que o apoiam.

Proposta interdisciplinar: Responsabilidade social



Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Curso Técnico em Curso Análises Clínicas – Etapa 1

40

Português

TEXTO 

DE OLHO NO LIXO

Você já reparou na quantidade de lixo que produz todo dia? Por mais cuidado 
que a gente tenha, sempre surgindo migalhas de pão, potes vazios, cascas de banana, pa-
péis, restos de borracha, e outros ....  Fabricamos lixo o tempo todo. 

Até hoje não conseguimos um jeito de evitar que isso aconteça. E o curioso é 
que, quanto mais industrializado é um pais, maior é a quantidade de lixo que ele produz.A his-
tória do lixo é tão antiga quanto a humanidade. Só que havia menos gente e eram joga-
dos fora basicamente restos de comida e materiais orgânicos. 

As pessoas moravam em cavernas e, quando a caça diminuía, simplesmente se mu-
davam. O lixo, formado de sobras de alimentos ia se decompondo com o passar do tem-
po. O problema da sujeira foi aumentando com a civilização e também com o surgimen-
to das grandes cidades. 

Pelo que se sabe, a Roma antiga foi uma das primeiras a enfrentar o problema, pois ti-
nha muitos habitantes. Os romanos despejavam o lixo e o esgoto nos rios, onde os resídu-
os eram dissolvidos pela correnteza e carregados para o mar. 

Depois, na Idade Média, nos povoados que existiam na região que hoje é a Euro-
pa, o lixo se acumulava nas ruas e facilitava a transmissão de doenças. Mais tarde, as cida-
des cresceram e ganharam sistemas de esgoto e novos reservatórios de água, o que ajuda-
va a manter a higiene e a limpeza. Mas a população e a produção de lixo foram aumentando. 

PROBLEMA SÉRIO 

No século 20, a quantidade de lixo aumentou muito e o assunto virou preocupação mun-
dial. Com o avanço da tecnologia, todo mundo passou a usar materiais como plástico, isopor, lâmpa-
das, e pilhas, que começaram a fazer parte do lixo e a poluir a natureza. Além disso, há toneladas de de-
tritos produzidos pelas fábricas, que jogam toneladas de sujeira nos rios e mares todos os dias. 

Segundo os estudiosos só no Brasil cada um de nós fabrica mais de 300 quilos de lixo por ano. São 25 mil qui-
los de lixo durante a vida toda! 

E a gente começa cedo, pois desde bebês usamos fraldas descartáveis e produtos em poti-
nhos que depois serão jogados fora. Resultado: com apenas uma semana de vida, já produzimos uma pi-
lha de lixo equivalente a quatro vezes nosso tamanho. 

Uma das saídas para dar fim à sujeira é fazer coleta seletiva, ou seja, recolher os materiais separa-
damente, o que facilita o seu reaproveitamento. Através da reciclagem. Além disso, é importante reci-
clar papel, plástico e vidro e construir usinas geradoras de energia elétrica que usam o lixo como com-
bustível. O legal é que todos podem e devem ajudar! Esse papel participativo é para todo cidadão 
responsável. 
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Documentário indicado: Lixo Extraordinário

TEXTO E INTERPRETAÇÃO

SUPERMERCADOS: AS CATEDRAIS DO CONSUMO

Numa sociedade onde ninguém quer engordar, o crescimento dos supermercados 
é um tanto contraditório. A febre de emagrecimento deveria beneficiar o desenvolvi-
mento de pequenas quitandas e não desses monstruosos templos de consumo. Aconte-
ce que o esforço para manter-se magro nasceu exatamente na esteira dos supermerca-
dos. O homem atual vive imprensado entre os dietéticos e os supermercados. Mais um 
pouco, e será impossível reviver a dupla do Gordo e o Magro. Quando muito, consegui-
remos uma dupla formada pelo Gordo e o Menos Gordo. 

É difícil fugir ao irresistível apelo dos supermercados. É nele que o homem satisfaz 
a todas as necessidades de consumidor. A primeira intenção de quem entra num super-
mercado é comprar tudo. Um conhecido meu, consumidor consagrado, já confessou que 
seu maior desejo é poder se atirar sobre as prateleiras, abrir pacotes, latas e caixas de bis-
coitos, queijo, compotas, doces e ficar ali esparramado, comendo até sair pelos ouvidos. 

Os proprietários têm consciência dessa compulsão e arrumam suas mercadorias de 
forma a poder deixar o consumidor como eles, proprietários, quando chegaram ao Brasil, 
ou seja, de tanga. Curiosamente, a alimentação deixou de ser uma simples necessidade 
para tornar-se um complicado sistema de “marketing” e pesquisa. Hoje, a gente nem sem-
pre compra o que quer. Compra-se o que eles querem vender. Vocês sabem, por exemplo, 
por que o açúcar é colocado no fundo dos supermercados? Porque o açúcar é um artigo 
comum a todos, e ficando no fundo obriga o consumidor a passar por várias outras seções 
antes de encontrá-lo. E nessa passagem pode comprar mais alguma coisa. Para escapar 
a esse risco, há uma solução: entrar pela porta dos fundos. Texto Publicitário do Circuito 
Cultural da Praça Liberdade  “Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais” 

A colocação dos artigos nas prateleiras é matematicamente calculada. Os que têm 
saída certa ficam embaixo. Os de venda difícil são colocados à altura dos olhos. Dos olhos e 
principalmente das mãos. E há ainda as embalagens, feitas de forma a atrair o consumidor. 
Tem muita gente que só compra pela embalagem, tem gente que ainda faz pior. Só come 
a embalagem. 

As últimas pesquisas demonstram que os homens já estão se equiparando às mulhe-
res na frequência aos supermercados. Revelam ainda que eles vêm mostrando um talento 
incrível para donas-de-casa. Os homens são os melhores fregueses nas chamadas compras 
de impulso - termo que surgiu com o supermercado - que são aquelas que não se coloca 
na lista. Você chega lá, olha para a mercadoria, verifica quanto tem no bolso e depois se 
justifica: “Vou comprar só desta vez para experimentar”. As pesquisas assinalam ainda que 
nas compras o impulso ocorre da classe média para cima. Abaixo da classe média, diminui 
sensivelmente. Até mesmo porque, se houvesse impulso, não haveria dinheiro. 

Na zona Sul o que mais se vende é o enlatado. Os artigos de toucador não saem mui-



Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Curso Técnico em Curso Análises Clínicas – Etapa 1

42

Português

to. O cidadão da zona sul não dorme de touca. Na zona norte, em primeiro lugar vem os 
artigos de primeira necessidade, em segundo os de segunda necessidade e em terceiro os 
de quarta necessidade. Os supermercados ainda não vendem os de terceira necessidade. 

Ao todo, os supermercados cariocas vendem 80 por cento dos artigos comercializa-
dos. E eu fico aqui pensando como sobreviviam nossos antecessores sem supermercados. 
Aliás, por que não instalam mais supermercados no nordeste para que o pessoal também 
possa comer melhor? Em São Paulo a proporção é menor que no Rio. Ainda assim, o Jum-
bo, da cadeia do Pão de Açúcar, oferece quase 70.000 tipos de produtos. Os supermerca-
dos praticamente têm de tudo. Alguns tem até desabamento. 

Os supermercados transformaram os hábitos de venda. Terminaram com os ven-
dedores. O que foi melhor pra eles. Com menos gente vendendo, sobra mais gente pra 
comprar. E como se compra! Positivamente, isto aqui não é uma sociedade de lazer. Por 
enquanto, é do comer. Sem os vendedores, acabaram as conversas e as pechinchas. O 
supermercado é um dos poucos lugares onde não se pode dizer não à inflação. Não tem 
a quem. 

A única figura disponível para uma conversinha é a caixa. Mas seu trabalho diário ba-
tendo alucinadamente naquelas teclas da registradora, já as transformou em verdadeiros 
autômatos. As caixas falam por números. Alguns sociólogos explicam que a presença de 
toda a família é a forma de exercitar a conversa. Outros admitem que a família se reúne 
para ir a um supermercado porque a família que compra unida continua unida. A grande 
maioria dos estudiosos, porém, prefere acreditar que o supermercado seja um programa 
tão atraente quanto um circo ou um parque de diversões. É também no supermercado 
que os garotos tiram as frustrações do automóvel, dirigindo os carrinhos de compras. 

Os garotos gostam tanto de dar trombadas no alheio que, no ano passado, quando 
minha irmã perguntou ao filho o que ele queria de Natal, ele respondeu : um carrinho de 
supermercado. 

Há horários em que os carrinhos – com ou sem garotos - congestionam comple-
tamente os corredores. Já era tempo de colocar guardas de trânsito pelas esquinas dos 
supermercados para evitar batidas, engarrafamentos e principalmente que as madames 
larguem os carrinhos no meio do corredor para ir buscar seu feijão do outro lado. 

(Carlos Eduardo Novaes)
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1)   “Alguns sociólogos explicam que a presença de toda a família é a forma de exercitar a conver-

sa” De acordo com os sociólogos:

 a) A comunicação em família, no lar, esta cada vez mais difícil.

 b) O supermercado oferece maiores condições para as amizades.

 c) O supermercado facilita a conversa, porque evita as discussões.

 d) O silencio dos supermercados favorece o entendimento dos homens.

 e) A troca de ideias quanto às compras no supermercado, estabelece maior compreen-
são ente os familiares.

2)  A única afirmativa CORRETA, de acordo com o texto é:

 a) As compras de impulso são mais comuns entre as mulheres.

 b) Os supermercados são verdadeiros circos e parques.

 c) As compras de impulso estão sujeitas à disponibilidade de dinheiro.

 d) Os nossos antepassados não se alimentavam bem pois não dispunham de supermerca-
dos.

 e) A instalação de supermercados no nordeste resolveria os problemas de fome naquela re-
gião.

3)  De acordo com texto a única alternativa FALSA é:

 a) Os supermercados não favorecem o combate a inflação.

 b) A classe média sempre se beneficia com as compras de impulso.

 c) A família reunida nos supermercados dá expansão as suas conversas.

 d) A ausência de vendedores nos supermercados evita o decréscimo no preço das mercado-
rias.

 e) As compras de impulso raramente ocorrem abaixo da classe média, por se tratar de pes-
soas de minguado poder aquisitivo.

4) A única passagem que não denota ironia é:

 a) “(    ) Alguns tem até desabamento.”

 b) “(    ) ...  comendo até sair pelos ouvidos.”

 c) “(    ) ...  ele respondeu: um carrinho de supermercado

 d) “(    ) E os de venda difícil são colocados à altura dos olhos”

 e) “(    ) ...  a família que compra unida continua comendo unida”
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5) De acordo com o texto lido, compras de impulso são uma particularidade de :

 a) Donas de casa sem lista de compras;

 b) Maridos tentando colaborar com a prática do supermercado;

 c) Crianças desmioladas e sem controle dos pais;

 d) Donas de casa consumistas;

 e) Irmãos mais velhos e sem juízo.

6) A assertiva abaixo que confirma o poder de oferta em 100% é:

 a) Os supermercados praticamente têm de tudo. Alguns têm até desabamentos.

 b) A única figura disponível para uma conversinha é o caixa.

 c) O Jumbo, da cadeia do Pão de Açúcar, oferece quase 70.000 tipos de produtos.

 d) Na zona sul o que mais vende é enlatados.

 e) O Nordeste carece de supermercados.

Suporte: Jornal

Propaganda a ser limitada

É grande a força do lobby de cervejarias, TVs e agências de propaganda. Mais uma 
vez, conseguiu evitar que a publicidade de cervejas fosse equiparada à das demais bebidas 
alcoólicas e proibida das 6h às 22h. 

O projeto de lei do Executivo restituindo um pouco de lógica à legislação que regula 
a propaganda de álcool estava pronto para ser votado. Mas um acordo entre parlamenta-
res e governo conseguiu retirar a urgência da proposta, que agora fica sem prazo para ir ao 
plenário. A julgar pelos precedentes, isso dificilmente ocorrerá antes dos Jogos Olímpicos 
de Pequim, em agosto, ou quem sabe da Copa de 2014. 

Em termos de saúde pública e ciência, não há justificativa para tratar a publicidade 
de bebidas alcoólicas de qualquer gradação de forma diversa da do tabaco, que é vedada 
quase totalmente. 

O álcool é uma droga psicoativa com elevado potencial para provocar dependência. 
Estudo da Organização Mundial da Saúde atribui ao abuso etílico 3,25% das mortes ocor-
ridas no planeta (cerca de 1,8 milhão de óbitos anuais). Metade delas tem como causa 
doenças, e a outra metade, ferimentos. No Brasil, dados da Secretaria Nacional Antidrogas 
(2005) apontam que 12,3% da população entre 12 e 65 anos pode ser considerada depen-
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dente. 
Não se trata de proibir o consumo de álcool, mas esses números deixam claro, por 

outro lado , que ninguém deveria ser estimulado a beber. A propaganda é uma atividade 
legítima para a esmagadora maioria dos produtos e serviços existentes. O caso das drogas 
lícitas é uma exceção. A Constituição Federal, em seu artigo 220, prevê restrições a esse 
tipo de publicidade. 

Não faz, portanto, sentido a campanha que a Associação Brasileira de Publicidade 
mantém desde o final de abril afirmando que a restrição à publicidade de cervejas teria o 
mesmo efeito que proibir “a fabricação de abridores de garrafa”. 

Louvar as virtudes reais ou imaginárias de abridores de garrafa não costuma levar 
jovens a consumir quantidades crescentes de drogas psicotrópicas. Já a propaganda de 
cerveja o faz.

(Folha de São Paulo, 11/05/2008.Licenciado por Folhapress.)

1) Qual é o tema abordado pelo editorial?

2) Por que esse tema estava sendo debatido no Brasil naquele momento?

3)  Segundo o texto qual é o motivo de esse projeto não ter sido votado e entrado em acordo?

4)  Coloque (F) para falso e (V) para verdadeiro:

 ( ) O editorial tem uma estrutura geralmente simples. Apresenta a tese (que apresenta 
o ponto de vista do jornal), o desenvolvimento do tema através de argumentações e con-
clusão .

 ( ) Um editorial precisa necessariamente apresentar argumentos consistentes.

 ( ) Esse gênero privilegia a impessoalidade.

 ( ) A conclusão geralmente apresenta uma síntese das ideias expostas para a solu-
ção do problema abordado.

5)  Segundo o editorial, a votação do Projeto de lei não ocorrerá antes dos Jogos Olímpicos de Pe-

quim ou da Copa de 2.014. Por que o jornalista deduz isso?
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6) Cite quais são as principais características do editorial? Considere a finalidade do gênero, per-

fil dos interlocutores, suporte ou veículo, tema, estrutura e linguagem.

7)  Quais são os principais interessados em manter na mídia a publicidade das cervejarias?

8)  Explique o último parágrafo do texto.

9) Comente o trecho sublinhado no texto.

10) O texto nos remete a uma realidade combatida todos os dias. O que recentemente foi propos-

ta de redação do ENEM./2013. Comente sobre a Lei Seca no Brasil. (Parágrafo dissertativo).

TEXTO I

PAPOS
_ Me disseram...
_Disseram-me.
_Hein?
_O correto é “disseram-me”. Não, “me disseram”.
_Eu falo como quero. E te digo mais ...  ou é “digo-te?”- O quê?
_Digo-te que você ...
_O “te” e o “você” não combinam.
_ Lhe digo?
_Também não. O que você ia me dizer?(...)
_Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender.
_Mato-o. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem?
_Pois esqueça-o e para-te.Pronome no lugar certo é elitismo!
_Se você prefere falar errado...
_Falo

 
como

 
todo

 
mundo

 
fala.

 
O

 
importante

 
é

 
me

 
entenderem.

 
Ou

 
entenderem-me?



Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Curso Técnico em Curso Análises Clínicas  – Etapa 1

47

Português 

_No caso. Não sei.
_Ah! Não sabe? Não o sabes? Sabes-lo não?
_Esquece.
_Não. Com “esquece” ? Você prefere falar errado? E o certo é “esquece” ou
“esqueça”? Ilumine-me. Me diga. Ensines-lo-me, vamos.
_Depende.
_Depende. Perfeito. Não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o soubesse. Mas não sabes-o.
_Está bem, está bem. Desculpe. Fale como quiser.
_Agradeço-lhe a permisão para falar errado que mas dás. Mas não posso mais
dizer-lo-te o que dizer-te-ia.
_Por quê?
_Porque, com todo este papo, esqueci-lo.

VERÍSSIMO.Luís Fernando, Comédias para se ler na escola. RJ. 2001.

14. QUESTÕES

1)  Uma das estratégias do narrador, no desenvolvimento da história, é explorar a contradi-

ção de um dos personagens. Retire do texto um exemplo dessa estratégia.

2)  No texto de Luís Fernando Veríssimo, um dos personagens critica o uso dos pronomes oblí-

quos falados por outro personagem. Sobre o texto, pode-se afirmar que: (0.5)

 a) O autor quis criticar a gramática normativa sobre o uso dos pronomes.

 b) Os dois personagens do texto são intransigentes quanto ao uso da norma padrão da lín-
gua.

 c) Um dos personagens acha inaceitável o uso da mesóclise durante um papo.

 d) O dois personagens conhecem bem as regras de uso de colocação pronominal.

 e) O autor, em forma de zombaria, critica o uso da norma padrão em situação de oralidade.
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3)  “... Pronome no lugar certo é elitismo!”. RELACIONE norma padrão e elitismo. (1.0)

4)  As construções “Matar-lhe-ei-te”, “sabes-lo”, “Ensines-lo-me” e “esquecilo” não exis-

tem em português, nem na norma culta e muito menos na norma popular. No texto, portan-

to, elas têm uma função especial, que é: (0.5)

 a) Demonstrar que as regras de colocação pronominal são irrelevantes.

 b) Identificar as características do personagem: ele é chato e gosta de parecer elitista.

 c) Ironizar o falso conhecimento que o outro personagem tem das regras de colocação pro-
nominal.

 d) Satirizar as pessoas que falam errado.

 e) Provocar um efeito de humor com as dificuldades do personagem.

5)  O texto de Luís Fernando Veríssimo é uma crônica ficcional que tem como finalidade demons-

trar que: (0.5)

 a) A boa comunicação depende da colocação pronominal.

 b) Cada pessoa tem o direito de usar a língua como bem entender.

 c) A preocupação excessiva com a gramática pode prejudicar a comunicação.

 d) As regras de colocação pronominal são muito difíceis.

 e) O aprendizado das regras gramaticais é muito importante.

TEXTO II: “As motos Flex da Honda emitem menos gás carbônico e são mais econômi-
cas na hora de abastecer. A natureza agradece. O seu bolso também.”

Disponível em: <http://cargocollective.com/ricardosantiago/jamoto>

6)  RELACIONE o símbolo “CO” com a palavra “ECONOMIZE” no plano da divulgação.

7) Para anunciar a marca a uma postura ecológica, o anunciante se vale de certas estratégias.

 I. Associação do símbolo do dióxido de carbono ao principal apelo da mensagem Economize.

 II. Argumentação a favor da diminuição da emissão de gás carbônico.
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 III.Utilização da frase: “A natureza agradece” , que enaltece o anunciante.

 IV.Emprego do enunciado. “No trânsito, somos todos pedestres”.

 Estão corretas, apenas a alternativa...

 a)  I , III, IV

 b)  I, II, III

 c)  I, II, IV

 d)  II, III, IV

A era da falta d’água 

Uma previsão catastrófica marca o colapso da água no mundo para o ano 2025. Foi 
dada a largada para a corrida em busca de soluções. Veja o que se pode fazer para não en-
trarmos pelo cano 

Por Claudio Angelo, Mariana Mello e Maria Fernanda Vomero colaboraram Mô-
nica Rentschler, de Tóquio, e Daniel Blumenthal, de Jerusalém Se você se comove 
quando vê imagens como esta, melhor recolher as lágrimas e guardá-las. Vai piorar. 
O velho pesadelo dos ambientalistas de que as reservas mundiais de água doce vão 
entrar em colapso em algum momento do século XXI nunca esteve tão próximo de vi-
rar realidade. Um estudo das Nações Unidas divulgado este ano prevê que 2,7 bi-
lhões de seres humanos - 45% da população mundial - vão ficar sem água no ano 
2025. O problema já afeta 1 bilhão de indivíduos, principalmente no Oriente Médio e nor-
te da África 

Daqui a 25 anos, Índia, China e África do Sul deverão entrar na estatística 
“Nesses lugares, as reservas deverão se esgotar completamente”, alerta o autor do 

estudo, o geólogo Igor Shiklomanov, do Instituto Hidrológico Estatal de São Petersbur-
go, Rússia 

O precário abastecimento d’água desses lugares vai falir por vários moti-
vos. “Nos últimos cinquenta anos, a população mundial triplicou e o consumo de água 
aumentou seis vezes”, sintetiza o ecólogo paulista José Galizia Tundisi, do Institu-
to Internacional de Ecologia. Com a população cresce também a agricultura, a ativida-
de humana que mais consome o líquido. “Os países em desenvolvimento vão aumen-
tar seu uso de água em até 200% em 25 anos”, disse Shiklomanov à SUPER 

Gente demais já basta para tornar a situação aflitiva em um terço do plane-
ta. Para piorar, a saúde dos rios - as principais fontes de água doce da Terra - está pio-
rando. Metade dos mananciais do planeta está ameaçada pela poluição e pelo as-
soreamento. Só a Ásia despeja anualmente em seus cursos d’água 850 bilhões de 
litros de esgoto. E cada litro de sujeira num rio inutiliza 10 litros da sua água. “A humani-
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dade sempre tratou a água como um recurso inesgotável”, explica o hidrogeólogo Aldo Re-
bouças, da Universidade de São Paulo (USP). “Estamos descobrindo, da pior forma possí-
vel, que não é bem assim.” 

As previsões são turvas, é verdade. Só que não estamos inexoravelmente condena-
dos a entrar pelo cano. Os mananciais degradados podem ser despoluídos.

Novas técnicas de tratamento cada vez mais reutilizam a água do esgoto em países 
desenvolvidos. Melhoraram, bastante, as condições técnicas e econômicas para a explora-
ção de fontes alternativas, como a dessalinização da água do mar.

E nem só processos caros e sofisticados oferecem soluções para a crise.
É o caso da remota vila de Baontha-Koyala, no noroeste da Índia. Seus habitan-

tes não tinham uma gota d’água para beber até meados da década de 80. No final dos 
anos 90, recuperaram seus lençóis subterrâneos e o principal rio da região voltou a 
ter água. O que fizeram? Simples. Cavaram poços no quintal das casas para reco-
lher água de chuva. É o óbvio. Mas ninguém havia feito antes. O exemplo serve para o Nor-
deste brasileiro. É só usar a cabeça.

Disponível em : super.abril.com.br/ciencia/a-era-da-falta-dagua. Acessado em 09.01.2016 

A propósito do texto: 

1-  Copie as principais informações de cada parágrafo. Lembre-se de que nem todos os perío-

dos que formam os parágrafos apresentam informações essenciais. Agora, responda: 

 a) Qual é o principal fato transmitido pelo texto? 

 b) Qual é a sua causa? 

 c) Quais são as consequências desse fato? 

2- Sabendo que eco – significa “causa, meio ambiente”, hidro- significa “água”, geo – ter-

ra, e logo “ o que estuda”, tente explicar o que fazem um hidrogeólogo e um ecólogo. Há, no quarto pa-

rágrafo, algumas expressões que jornalistas usam com objetivo de aproximar-se do leitor. Transcre-

va-as e explique por que elas foram estrategicamente escolhidas para falar do assunto em questão.

3-  Substitua as palavras em destaque por sinônimos: 

 a) “... as reservas mundiais de água doce vão entrar em colapso em algum momento do sé-
culo XXI ...” 
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 b) “O precário abastecimento d’água desses lugares vai falir” 

 c) “ A humanidade sempre tratou a água como um recurso inesgotáveis...” 

 d) “Só que não estamos inexoravelmente condenados a entrar pelo cano.” 

4-  Com base na tirinha, qual das ações apresentadas é avaliada NEGATIVAMENTE pelo persona-

gem, em decorrência da seca? 

 a) Cutucar o nariz 

 b) Olhar o céu azulão 

 c) Ver ipês floridos 

 d) Usar umidificador 

5-  A tirinha abaixo foi dividida em três quadros: 

 Qual das alternativas apresenta um trecho de uma musica que corresponde CORRETAMEN-
TE ao quadro indicado entre colchetes? 

a)  “A vida aqui só é ruim / Quando não chove no chão / Mas se chover, dá de tudo / Fartu-
ra tem de porção”. (Luiz Gonzaga) – [Correspondente ao quadro 2] 

b) “Fogo, fogo de artifício / Quero ser sempre o menino / As estrelas deste mundo , Xan-
gô / Ai, São João, Xangô menino” (Caetano Veloso)– [Correspondente ao quadro 3] 

c)  “Olha pro céu, meu amor! / Veja como ele esta lindo ! / Olha para aquele balão multicor /
Que La no céu vai sumindo!” (Luiz Gonzaga) – [Corresponde ao quadro 2] 

d)  “Ver a terra rachada, amolecendo / A terra antes pobre, enriquecendo / O milho pro céu apon-
tando / O feijão pelo céu enramando!” (Gonzaga Jr) [ Corresponde ao quadro 1] 52 
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DETALHES 

O velho porteiro do palácio chega em casa, trêmulo. Como sempre que tem bai-
le no palácio, sua mulher o espera com café da manhã reforçado. Mas desta vez ele nem 
olha para a xícara fumegante, o bolo, a manteiga, as geleias. Vai direto à aguardente. Ati-
ra-se na sua poltrona perto do fogão e toma um longo gole de bebida, pelo gargalo.

— Helmuth, o que foi? —  Espera, Helga. Deixa eu me controlar primeiro.
Toma outro gole de aguardente.
— Conta, homem! O que houve com você? Aconteceu alguma coisa no bai-

le? — Co-começou tudo bem. As pessoas chegando, todo mundo de gala, todos com 
convite, tudo direitinho. Sempre tem, é claro, o filhinho de papai sem convite que 
quer levar na conversa, mas já estou acostumado. Comigo não tem conversa. De repen-
te, chega a maior carruagem que eu já vi. Enorme. E toda de ouro. Puxada por três pa-
relhas de cavalos brancos. Cavalões! Elefantes! De dentro da carruagem, sal-
ta uma dona. Sozinha. Uma beleza. Eu me preparo para barrar a entrada dela 
porque mulher desacompanhada não entra no baile do palácio. Mas essa dona tão boni-
ta, tão sei lá, radiante, que eu não digo nada e deixo ela entrar.

— Co-começou tudo bem. As pessoas chegando, todo mundo de gala, to-
dos com convite, tudo direitinho. Sempre tem, é claro, o filhinho de papai sem con-
vite que quer levar na conversa, mas já estou acostumado. Comigo não tem conver-
sa. De repente, chega a maior carruagem que eu já vi. Enorme. E toda de ouro. Puxada 
por três parelhas de cavalos brancos. Cavalões! Elefantes! De dentro da carruagem, sal-
ta uma dona. Sozinha. Uma beleza. Eu me preparo para barrar a entrada dela por-
que mulher desacompanhada não entra no baile do palácio. Mas essa dona tão boni-
ta, tão sei lá, radiante, que eu não digo nada e deixo ela entrar.

— Bom, Helmuth. Até aí..
— Espera. O baile continua. Tudo normal. Às vezes rola um bêbado pela esca-

daria, mas nada de mais. E então bate a meia-noite. Há um rebuliço na porta do palá-
cio. Olho para trás e vejo uma mulher maltrapilha que desce pela escadaria, corren-
do. Ela perde uma sapato. E o príncipe atrás dela.

— Bom, Helmuth. Até aí..
— Espera. O baile continua. Tudo normal. Às vezes rola um bêbado pela esca-

daria, mas nada de mais. E então bate a meia-noite. Há um rebuliço na porta do palá-
cio. Olho para trás e vejo uma mulher maltrapilha que desce pela escadaria, corren-
do. Ela perde uma sapato. E o príncipe atrás dela.

— O príncipe? — Ele mesmo. E gritando para mim segurar a esfarrapada. “Segu-
ra! Segura!” Me preparo para segura-la quando ouço uma espécie de “vum” acompanha-
do de um clarão. Me viro e..

— E o quê, meu Deus? O porteiro esvazia a garrafa com um último gole.
—  Você não vai acreditar.
— O príncipe? 
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— Ele mesmo. E gritando para mim segurar a esfarrapada. “Segura! Segura!” Me 
preparo para segura-la quando ouço uma espécie de “vum” acompanhado de um cla-
rão. Me viro e..

— E o quê, meu Deus? 186 O A tal carruagem. A de ouro. Tinha se transforma-
do numa abóbora.

— Numa o quê? — porteiro esvazia a garrafa com um último gole.
— Você não vai acreditar.
— Conta! ___ Eu disse que você não ia acreditar.
—  Uma abóbora? ___ E os cavalos em ratos.
— Helmuth..
— Não tem mais aguardente? — Acho que você já bebeu demais por hoje.
— Juro que não bebi nada! — Esse trabalho no palácio está acabando com você, Hel-

muth. Pede para ser transferido para o almoxarifado.

 VERÍSSIMO, L. F. O analista de Bagé. 100. ed. Porto Alegre: L&P Editora.

 Pronomes de Tratamento para serem observados em correspondência técnica observan-
do abreviaturas

PARTE II 

Correspondência técnica.(Proposta do portfólio) 

Correspondência é uma forma de comunicação escrita estabelecida ente pessoas para tra-
tar de assunto particulares , empresariais ou oficiais.

As correspondências oficiais e empresariais obedecem a certos parâmetros técnicos e por isso re-
cebem o nome de correspondências técnicas, sendo objeto deste estudo.

 Nota: A correspondência técnica exige: objetividade, concisão, clareza, elegância , coerência,-
cortesia, tudo isso amparado pela correção linguística e pela simplicidade de estilo.

Orientações para apresentação de trabalhos acadêmicos: 

1. CAPA 

2. FOLHA DE ROSTO 

3. DEDICATÓRIA 

4. AGRADECIMENTOS.
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5. SUMÁRIO 

6. INTRODUÇÃO 

7. DESENVOLVIMENTO 

8. CONCLUSÃO 

9. BIBLIOGRAFIA 

1. CAPA : É a primeira folha do trabalho e tem como objetivo protegê-lo. Deve conter da-
dos do(s) autores e título. Pode trazer ilustrações.

2. FOLHA DE ROSTO: Apresenta o(s) nome(s) do(s) autor(es), o título, local e ano.

 Deve conter informações sobre a apresentação do trabalho (nome da disciplina, do pro-
fessor orientador e da escola).

3. e 4 . DEDICATÓRIA OU AGRADECIMENTO: São partes opcionais do trabalho. O agradeci-
mento é feito a pessoas que ajudaram diretamente na execução do trabalho. A dedica-
tória é livre.

5. SUMÁRIO/SUMARIZAÇÃO: Enumeração dos capítulos e subdivisões, apresenta-
dos na mesma ordem e grafia com que aparecem no texto. O sumário corresponde ao es-
quema elaborado para desenvolvimento do trabalho.

6.    INTRODUÇÃO: É a apresentação ou exposição do trabalho. É a parte na qual se situa o lei-
tor diante do assunto que irá ler, mencionando os principais itens e traçando os objeti-
vos.

7. DESENVOLVIMENTO: É a parte na qual se desenvolve o assunto a ser tratado . É onde ex-
pomos os itens inicialmente destacados, analisando-os detalhadamente.

8. CONCLUSÃO: É a síntese do trabalho, onde expomos uma opinião crítica do assunto tra-
tado.

9.  BIBLIOGRAFIA: Registro dos documentos consultados escrito em ordem alfabéti-
ca por sobrenome do autor.

 PROPOSTA PRÁTICA: Elaboração de uma capa / folha de rosto e dedicatória acer-
ca de um assunto da escolha do aluno.
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 ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

Para a apresentação de todos os trabalhos acadêmicos são adotadas as recomendações de pa-
dronização e formatação contidas na NBR 14724 (ABNT, 2005).

1. Papel 

 A digitação deverá ser em papel branco, formato A4 (21,0 cm X 29,7 cm), sempre no ante-
verso (frente) das folhas, tendo como única exceção a folha de rosto, onde, opcionalmen-
te, deve ser colocada no verso a ficha catalográfica do trabalho.

2. Capa 

Elemento obrigatório: A capa deve conter centralizada na folha: 

•  Nome da Instituição (fonte 14) 

•  Autoria (fonte 14) 

•  Título do trabalho (fonte 16) 

•  Subtítulo se houver (fonte 14) 

•  Cidade da publicação (fonte 14) 

•  Ano (fonte 14) 

3. Folha de rosto 
3.1.2 Folha de rosto 

 Elemento obrigatório Autor: Nome do autor completo, centrado no alto da folha de rosto, 
margem vertical de 3,0 cm (fonte 14).

 Título: Centro da página (fonte tamanho 16), quando houver subtítulo separar por dois pon-
tos e usar ( fonte 14) para o subtítulo.

 Notas de apresentação: Tabulação: 7 tab – tamanho da fonte: 10 Local:Cidade da institui-
ção onde deve ser apresentado: (fonte 14) Ano de depósito: Entrega ( fonte 14) 

4. Sumário 

 Elemento obrigatório identificado pela palavra “sumário”, escrita em letras maiúscu-
las e centrado. Obedece à margem mínima de 3,0 cm.

 Os títulos de partes ou capítulos são indicados em letras maiúsculas e apenas a inicial mai-
úscula para os títulos das subdivisões dos capítulos e partes.
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 Os itens ou elementos pré-textuais (anteriores ao texto) não devem fazer parte do sumá-
rio. Deve ser colocado como último elemento pré-textual (antes do texto da pesquisa) 

  Os indicativos das seções devem ser alinhados à esquerda.

5. Texto 

5.1. Fonte 

 Arial ou Times New Roman Escolhidas a fonte, ela deverá ser utilizada para todo o traba-
lho, incluindo notas de rodapé, citações e titulações.

 Tamanho: 12 

 Cor: Automática 

 O tamanho da fonte deverá ser 12 para o desenvolvimento do texto, 10 para citações lon-
gas (mais de três linhas), paginação, notas de ilustração, rodapé e outras notas e 14 para tí-
tulos. A impressão do trabalho deverá ser em cor preta. Somente poderão ser utilizadas co-
res para as ilustrações.

 5.2. Parágrafo.

 Parágrafo – o texto inicia-se a 2,0 cm a partir da margem esquerda e não é dado espaço en-
tre um parágrafo  e outro.

 Menu formatar –  Parágrafo  – Recuo – Especial de primeira linha – 2,0 cm 

5.3. Espaçamento entre linhas 

 O texto de todo o trabalho deve ser digitado com espaçamento entrelinhas 1,5 (um e 
meio). As citações longas e as notas de rodapé deverão ser digitadas com espaçamento sim-
ples nas entrelinhas, dentro do corpo do trabalho.

 Externo ao corpo do trabalho, as referências bibliográficas, as legendas de ilustrações, a fi-
cha catalográfica, as tabelas e a nota de apresentação da folha de rosto deverão ser produ-
zidas com espaço simples.

  Menu formatar – Parágrafo  - Espaçamento – entre linhas – 1,5 

5.4 Paginação e margem 

 Menu arquivo - configurar página 

 Superior e esquerda = 3 cm 

 Inferior e direita = 2 cm 
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 Numeração da página 

 Para o trabalho a nível acadêmico, todas as folhas a partir da folha de rosto devem ser con-
tabilizadas. A numeração deve ser realizada com algarismos arábicos, situada no canto su-
perior à direita da folha, a 2,0 cm a partir da borda superior e da borda direita. Em traba-
lhos que apresentam mais volumes, deve-se manter a numeração sequencial das páginas.

5.5 Títulos das seções e subseções 

 Os títulos das seções e subseções precisam ser fragmentadosdos do texto  por dois espaços 
de 1,5cm de entrelinhas, tanto da parte anterior quanto superior do texto.

 Não se pode utilizar pontuação no final do título da seção ou subseção.

6.  Ilustrações (Figuras ou fotos), gráficos e tabelas 

Deverão ser inseridos sempre em uma caixa de texto 

7. Referências 

 Elemento obrigatório. É um conjunto de elementos que permitem a identificação de pu-
blicações, no todo ou em parte. Esses elementos podem ser essenciais ou complementa-
res e são extraídos do documento que estiver sendo referenciado. Os elementos essen-
ciais são informações indispensáveis à identificação do documento e, quando necessário, vêm 
acrescidos de elementos complementares (informações acrescentadas para melhor carac-
terizar os documentos).

 Ao final do trabalho, as identificações de todas as fontes efetivamente utilizadas na realiza-
ção do trabalho serão organizadas em uma lista alfabética denominada “referências”.

  Dica O embasamento teórico é muito importante para realizar o trabalho acadê-
mico e ser considerado científico. Assim, as obras consultadas devem fazer parte das refe-
rências bibliográficas, pois, sem elas, o trabalho perde o caráter científico.

 

Bibliografias para internet Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Glicemia. Acesso em 20/08/2013 

ás 15:03h.
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Mensagem da Coordenação

Prezado aluno,
Ao iniciar um novo semestre, um mundo novo de novos conhecimentos está se 

abrindo para você.
É uma nova etapa, onde cada escolha que fizer fará a diferença, não só na sua vida, 

mas daqueles que estão próximos a você.
Faça a escolha certa.
Faça a opção por mais conhecimento, por novos e incrementados desafios que, ao 

serem vencidos, trarão não somente a sensação de vitória, mas a sensação de que você é 
o responsável pelo seu destino.

E, para iniciar esse novo semestre, essa nova etapa de sua vida deixa você com a 
tradução do poema Invictus, do britânico William Ernest Henley, que inspirou ninguém 
menos do que o grande Nelson Mandela (ele, por si só, uma inspiração constante). 

Professora Juliceli Márcia de Oliveira

Invictus  
 

Dentro da noite que me rodeia 
Negra como um poço de lado a lado 

Agradeço aos deuses que existem 
por minha alma indomável 

 
Sob as garras cruéis das circunstâncias 

eu não tremo e nem me desespero 
Sob os duros golpes do acaso 

Minha cabeça sangra, mas continua erguida 
 

Mais além deste lugar de lágrimas e ira, 
Jazem os horrores da sombra. 

Mas a ameaça dos anos, 
Me encontra e me encontrará, sem medo. 

 
Não importa quão estreito o portão 
Quão repleta de castigo a sentença, 

Eu sou o senhor de meu destino 
Eu sou o capitão de minha alma. 
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Sobre a disciplina 

A disciplina Responsabilidade Social está presente no quadro curricular de todos os 
cursos técnicos da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais, UTRAMIG.

Em alguns dos cursos ela é ministrada na 1ª etapa, em outros, na 2ª etapa.
Como um dos seus objetivos, a disciplina Responsabilidade Social busca desenvolver 

nos estudantes um olhar diferenciado, aquele que faz com que ele olhe outro ser humano 
e, verdadeiramente, o enxergue. Um olhar que faça com que ele perceba aquilo que está a 
sua volta e, dessa forma, seja capaz de atuar sobre realidades diferentes de forma positiva.

De acordo com OLIVEIRA (2011), “a disciplina Responsabilidade Social busca ultra-
passar as fronteiras não somente da sala de aula, como da escola como um todo, amplian-
do e diversificando o espaço de trabalho, além de, entre outras coisas, contextualizar o 
conhecimento, levando em consideração todo o conhecimento prévio do estudante.”

Sobre a Apostila

Esta apostila não pretende ser um manual, rígido, que engesse o professor e o im-
peça de desenvolver suas aulas de acordo com a turma, o curso e as circunstâncias que 
possam se apresentar.

Pelo contrário, pretende ser uma inspiração, para que o professor, a partir dela, pos-
sa construir o melhor caminho para desenvolver o tão sonhado olhar diferenciado.

A apostila da disciplina Responsabilidade Social está estruturada em módulos, dessa 
forma, o professor poderá definir a sequência em que os mesmos serão trabalhados, sem 
prejuízo algum para a apreensão de conhecimentos por parte dos alunos.

Ao final de cada módulo há pelo menos um texto complementar sobre o assunto ou 
tema, de alguma forma, a ele relacionado, para que os alunos possam se aprofundar ou 
para que o professor possa utilizá-lo como base para uma atividade.

O conteúdo que aqui se apresenta é apenas uma parte de tudo que pode ser abor-
dado na disciplina Responsabilidade Social. Cabe ao professor, junto com seus alunos, es-
colher entre tantos outros caminhos que deseja percorrer. As possibilidades são infinitas.
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MÓDULO I – SENSIBILIZAÇÃO

Este módulo tem como propósito apresentar a Responsabilidade Social para os estudantes, atra-
vés de estatísticas sobre temas extremamente importantes que fazem parte do nosso dia a dia.

Se estes temas não são vivenciados pelos estudantes, eles podem ser percebidos nas ruas das 
cidades, nos noticiários. Ou seja, de uma forma ou de outra, “esbarramos” com as situações apresen-
tadas e, como cidadãos, temos que, no mínimo, refletir sobre as mesmas para, quem sabe, passarmos 
de expectadores a protagonistas na busca por soluções.

Mas as situações que aqui são apresentadas são somente o início das discussões. 
A cada estatística, os estudantes podem tanto aprofundar a discussão sobre o tema quanto mu-

dar totalmente o rumo pensado pelo professor – isto depende, sempre, da turma, do nível de conhe-
cimento prévio sobre o assunto e, principalmente, da bagagem que os estudantes da turma trazem 
consigo, de suas vivências.

Não é raro que este momento se transforme em uma série de depoimentos acerca de experiên-
cias vivenciadas por eles, diretamente, muitas vezes.

Felizmente, também não é raro que estas experiências levem a “finais felizes”, recheados de de-
talhes que nos dizem o quanto cada um pode ser protagonista de sua história, mas também o quanto 
é importante que pessoas, aparentemente distantes da situação, tomem partido e deem início ao 
processo de mudança de vida de um indivíduo ou de um grupo.

PARA REFLETIR...

Fome e Miséria

 
Fonte: R7 Internacional, Disponível em http://noticias.r7.com/internacional/fotos/fome-seca-e-miseria-conheca-

-os-dez-piores-paises-para-ser-mae-08052013. Acessado em 02 Fev 2016.



Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Curso Técnico em Análises Clínicas– – Etapa 1

65

Responsabilidade Social

De acordo com o Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 2011, elaborado pela 
ONU, pelo mundo, 1 em cada 5 trabalhadores e suas famílias estão vivendo em situação de extrema 
pobreza.

Vive em situação de extrema pobreza, de acordo com o Banco Mundial, aquela pessoa que 
tem renda mensal de até $1,25 por dia.

Fonte: R7 Internacional, Disponível em http://noticias.r7.com/internacional/fotos/fome-seca-e-miseria-conheca-
-os-dez-piores-paises-para-ser-mae-08052013. Acessado em 02 Fev 2016.

De acordo com o Censo 2010, o Brasil tem mais de 16 milhões de pessoas vivendo em situação 
de extrema pobreza.

Trabalho Escravo

Fonte: Agência PT de notícias, Disponível em http://www.pt.org.br/governo-resgatou-50-mil-trabalhadores-em-si-
tuacao-de-escravidao/. Acessado em 02 Fev 2016.
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De acordo com a legislação brasileira, quatro são os itens que definem o trabalho em condições 
análogas à escravidão:

• Trabalho forçado.
• Jornada exaustiva.
• Condição degradante.
• Restrição de locomoção.

De acordo com a Comissão Pastoral da Terra (CPT), de 1995 a 2011, foram resgatados 41,6 mil 
trabalhadores, em situação análoga à escravidão. Destes, a ONG Repórter Brasil estima que 28,31% 
eram maranhenses, o que faz desse Estado um dos principais quando se trata da origem da maioria 
dos trabalhadores que vivem em situação análoga à escravidão no país.

Trabalho Infantil

Fonte: Lara Veras, Tribuna do Ceará. Disponível em http://tribunadoceara.uol.com.br/audios/tribuna-band-news-
-fm/apesar-de-reducao-ce-registra-140-mil-casos-de-trabalho-infantil-por-ano/. Acessado em 02 Fev 2016.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2012, PNAD, 3,5 milhões de 
crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estão sujeitas ao trabalho infantil.

Apesar dos números altos, os mesmos representam uma diminuição de 5,41% em relação aos 
números de 2011; ou seja, 156 mil crianças e adolescentes a menos.
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Composição da População Pesquisada

Faixa etária Número de pessoas 
(aproximado)

5 a 9 anos 81.000
10 a 13 anos 473.000
14 a 17 anos 3.000.000

Violência

Fonte: Mickhael Marcolino, Portal Mídia Urbana. Disponível em htt p://portalmidiaurbana.com/violencia-no-nor-
deste-se-equipara-a-paises-em-guerra-civil-aponta-ministerio-da-justi ca/. Acessado em 02 Fev 2016. 

De acordo com a pesquisa Mapa da Violência 2010: Anatomia dos Homicídios no Brasil, reali-
zada pelo Insti tuto Sangari, em 2007 foram mais de 47,7 mil homicídios, ou seja, uma média de 131 
víti mas diariamente.
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Homicídios por Faixa Etária – 2008

Tabela. “Mapa da Violência 2011: Os Jovens do Brasil”, Pag. 53 – Instituto Sangari. Disponível em http://www.san-
gari.com/mapadaviolencia/pdf2011/MapaViolencia2011.pdf. Acessado em 02 Fev 2016.

Mapa da Violência 2011: os JoVens do brasil

53

As taxas de homicídios (em 100 mil) estabelecidas para as diversas idades simples e faixas etá-
rias (ver Tabela 3.6.1) confirmam essas evidências.

a. É na faixa “jovem”, dos 15 aos 24 anos, que os homicídios atingem sua máxima expressão, 
principalmente na faixa dos 20 aos 24 anos de idade, com taxas em torno de 63 homicídios 
por 100 mil jovens.

Tabela 3.6.1. Número e Taxas de Homicídio por Idades Simples e Faixas  Etárias. Brasil, 2008.

IdAdE/ HOMICídIOS

FAIxA EtÁrIA NúMErO tAxA

0 A 4 Anos 164 1,0

5 A 9 Anos 111 0,7

10 A 14 Anos 615 3,7

10 Anos 35 1,1

11 Anos 44 1,3

12 Anos 70 2,1

13 Anos 136 4,1

14 Anos 330 10,0

15 A 19 Anos 7.543 44,5

15 Anos 705 21,2

16 Anos 1.202 35,9

17 Anos 1.586 46,9

18 Anos 1.891 55,2

19 Anos 2.159 62,5

20 A 24 Anos 11.053 62,5

20 Anos 2.304 66,1

21 Anos 2.207 62,8

22 Anos 2.212 62,5

23 Anos 2.200 61,7

24 Anos 2.130 59,2

25 A 29 Anos 9.146 52,6

30 A 34 Anos 6.241 41,1

35 A 39 Anos 4.382 32,9

40 A 44 Anos 3.266 26,0

45 A 49 Anos 2.299 20,3

50 A 59 Anos 2.684 15,8

60 A 69 Anos 1.102 10,7

70 e mAis Anos 662   7,8

Fonte: SIM/SVS/MS
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Violência contra a Mulher

Fonte: Discovery Mulher. Disponível em http://discoverymulher.uol.com.br/familia/violencia-contra-a-mulher/. 
Acessado em 02 Fev 2016.

De acordo com a pesquisa Mapa da Violência 2012 – Caderno Complementar 1: Homicídios de 
Mulheres no Brasil, realizada pelo Instituto Sangari, em um período de 30 anos, de 1980 a 2010, 91 
mil mulheres foram assassinadas. 43,5 mil somente na última década. 

Nesse período de 30 anos, o número de mortes aumentou cerca de 217,6%, passando de 1.353 
para 4.297 mortes.

 

Idosos

Fonte: Lusa, SAPO. Disponível em http://www.sapo.pt/noticias/portugal-deve-ter-quase-16-de-idosos-com-
-80_560a6aa675a2ae1177e29975. Acessado em 02 Fev 2016.
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no Brasil existiam 21 mi-
lhões de pessoas com 60 anos ou mais, em 2012. 

A Organização Mundial de Saúde, OMS, estima que o Brasil será o 6º país em número de idosos, 
em 2025, quando deverá chegar a 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais.

Meio Ambiente

Fonte: Agência Brasil. Disponível em  http://www.ebc.com.br/noticias/meio-ambiente/2013/09/ibama-intensifica-
-fiscalizacao-para-combater-desmatamento-ilegal-na-0. Acessado em 02 Fev 2016.

De acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON, em novembro 
de 2013, foram detectados 37 km2 de desmatamento na Amazônia Legal, representando 33% de que-
da em relação ao mesmo período em 2012, quando foram desmatados 55 km2. 

Apesar da diminuição no desmatamento, em novembro de 2013 foi possível monitorar somente 
42% do território da Amazônia, enquanto que, em novembro de 2012, foi possível monitorar 50%. 
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  TEXTO COMPLEMENTAR

Perguntas e respostas sobre trabalho escravo e a PEC 57A/199 (ex PEC 438/2001) 

Produzido pela Repórter Brasil a pedido da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escra-
vo (Conatrae).

1) Em poucas palavras, o que é trabalho escravo?
É quando o trabalhador não consegue se desligar do patrão por fraude ou violência, quando é 

forçado a trabalhar contra sua vontade, quando é sujeito a condições desumanas de trabalho ou é 
obrigado a trabalhar tanto e por tantas horas que seu corpo não aguenta.

2) O conceito de trabalho escravo é frágil?
Não, não é. O artigo 149 do Código Penal, que prevê de dois a oito anos de cadeia para quem se 

utilizar dessa prática, é de 1940 e foi reformado em 2003 para ficar mais claro. Ele prevê o crime em 
quatro situações: cerceamento de liberdade de se desligar do serviço, servidão por dívida, condições 
degradantes de trabalho e jornada exaustiva.

3) Quem concorda que o conceito atual é bom?
Tribunais já utilizam, sem problemas, o conceito de trabalho escravo. A maioria dos ministros 

do Supremo Tribunal Federal tem aceitado processos por esse crime com base no artigo 149. A Orga-
nização Internacional do Trabalho reconhece o conceito brasileiro. A relatora para formas contempo-
râneas de escravidão das Nações Unidas, Gulnara Shahinian, elogia o conceito brasileiro (ao contrário 
do que querem fazer crer algumas declarações de parlamentares que distorceram suas palavras). O 
governo federal, as empresas do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo (que reúne as 
maiores empresas do país) e organizações sociais brasileiras defendem a manutenção do atual con-
ceito de trabalho escravo.

Fonte: Repórter Brasil, Especial: PEC do trabalho escravo. Disponível em <http://www.trabalhoescravo.org.br/con-
teudo/trabalhoescravoemimagens>. Acessado em 02 Fev 2016.
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4) Vale a pena ceder um pouco no conceito para aprovar a PEC?
Não. Todo o sistema de combate ao trabalho escravo no país está fundamentado no atual con-

ceito de trabalho escravo. Se ele for alterado, o sistema desmorona e milhares de trabalhadores fi-
carão sem receber seus direitos. Além disso, pela Constituição, o Brasil não pode retirar proteção do 
trabalhador – o que aconteceria com mudanças no conceito como querem alguns parlamentares.

5) “Condições degradantes de trabalho” e “jornada exaustiva” são termos imprecisos, não?
De forma alguma. O que está tutelado no artigo 149 não é apenas a liberdade, mas sim a dig-

nidade da pessoa humana. Ou seja, é importantíssimo que se mantenha a punição para quem des-
respeita a dignidade do trabalhador, sujeitando-o a condições de alojamento, alimentação, trabalho, 
saúde, segurança desumanas. Ou que o obrigue a trabalhar tanto e por tantas horas que o seu corpo 
não suporte e ele acabe morrendo. Os auditores fiscais do trabalho utilizam instruções normativas e 
normas regulamentadoras para cumprir seu papel. Mas a Justiça utiliza a CLT e a Constituição para 
julgar se o trabalho é degradante ou não e se a jornada é exaustiva ou não. Ou seja, leis mais do que 
consolidadas no país.

6) O atual conceito causa insegurança jurídica no campo porque ninguém sabe o que é traba-
lho escravo.

Isso é uma falácia. A tentativa de mudar um conceito conhecido e aplicado é que vai levar à 
insegurança jurídica, com milhares de processos tendo que tomar um novo rumo, trabalhadores des-
conhecendo seus direitos, produtores rurais na dúvida de que decisões tomar. Até porque qualquer 
mudança, seja no artigo 149, seja em lei específica, será questionado não apenas junto ao STF, por 
reduzir a proteção do trabalhador, mas também nas Nações Unidas e na OIT. O que é melhor? Um 
produtor reconhecer esse conceito como válido e se adequar ou uma guerra jurídica de anos, sendo 
que certamente o Supremo concederia liminar para que a definição do 149 seguisse valendo até uma 
decisão final? Os parlamentares consideram o conceito inseguro porque, na verdade, não concordam 
com ele.

Fonte: Repórter Brasil, Especial: PEC do trabalho escravo. Disponível em <http://www.trabalhoescravo.org.br/con-
teudo/trabalhoescravoemimagens>. Acessado em 02 Fev 2016.
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7) Há produtores rurais que foram autuados por trabalho escravo devido à distância entre 
beliches, espessura do colchão, falta de copos para beber água, de carteira assinada e de um local 
adequado para refeições.

Esse é um argumento facilmente desconstruído. Quando um auditor fiscaliza um produtor, ele 
emite autos de infração sobre todos os problemas encontrados. Mas não é auto de infração de col-
chão fino que configura o trabalho escravo. Quando ouvir um produtor ou parlamentar dizer isso, 
pergunte sobre os outros autos de infração recebidos, sobre os quais nunca alguém quer falar. Além 
do mais, não é apenas um auto que caracteriza trabalho escravo, mas um pacote deles, mostrando as 
péssimas condições dos trabalhadores.

8) Gostaria de alguns números sobre trabalho escravo.
- De 1995, quando o governo federal criou o sistema público de combate a esse crime, até 2012, 

43.545 pessoas foram libertadas do trabalho escravo no Brasil.

- No mundo, a estimativa da OIT é que sejam, pelo menos, 21 milhões de escravos*.

- Não há estimativa confiável do número de escravos no país. Por isso, o governo não usa ne-
nhum número.

- Na zona rural, as principais vítimas são homens, entre 18 e 44 anos. Na zona urbana, há tam-
bém uma grande quantidade de sul-americanos, principalmente bolivianos. Nos bordéis, há mais mu-
lheres e crianças nessas condições.

- Dos libertados entre 2003 e 2009, mais de 60% eram analfabetos ou tinham apenas o quarto 
ano incompleto. Ou seja, eram adultos que não estudaram quando crianças. Trabalho escravo tam-
bém é filho do trabalho infantil.

- O Maranhão é o principal fornecedor de escravos e o Pará é o principal utilizador.

- As atividades econômicas em que trabalho escravo mais tem sido encontrado na zona rural 
são: pecuária bovina, desmatamento, produção de carvão para siderurgia, produção de cana-de-açú-
car, de grãos, de algodão, de erva-mate, de pinus. Também há importante incidência em oficinas de 
costura e em canteiros de obras nas cidades.

9) Por que se usa a expressão “trabalho análogo ao de escravo”?
Porque o trabalho escravo foi formalmente abolido em 13 de maio de 1888 e o Estado passou a 

considerar ilegal um ser humano ser dono de outro. O que permaneceram foram situações semelhan-
tes ao trabalho escravo, tanto do ponto de vista de cercear a liberdade quanto de suprimir a dignidade 
do trabalhador.
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Fonte: Repórter Brasil, Especial: PEC do trabalho escravo. Disponível em <http://www.trabalhoescravo.org.br/conteudo/
trabalhoescravoemimagens>. Acessado em 02 Fev 2016. 

10) Em caso de aprovação da PEC 57A/1999 (que na Câmara estava sob o número 438/2001), 
a decisão de confisco da terra ficará na mão dos auditores fiscais do trabalho?

Não. O processo que levará ao confisco terá início após decisão judicial transitada em julgado 
na esfera criminal ou trabalhista. Ou seja, a operação de fiscalização será avaliada pela Justiça em 
primeira instância e, provavelmente, em segunda instância e por tribunais superiores. O que pode 
levar anos para acontecer.

11) Por que a PEC 57A/1999 (ex- 438/2001) não diz nada sobre como ocorrerá o confisco de 
terras?

Por isso ficar a cargo de lei que regulamentará todo o processo. Uma proposta de rascunho des-
sa lei foi organizada pelos parlamentares favoráveis à PEC.

12) Confiscar propriedades está previsto na Constituição?
Sim, está. A PEC inclui o trabalho escravo no artigo 243 da Constituição, que já prevê o confisco 

de terras com plantações de psicotrópicos. Além disso, a Constituição prevê que toda a propriedade 
deve ter função social. Trabalho escravo é uma das maiores negações aos direitos humanos, repudia-
do em todo o mundo. Portanto, quem usa trabalho escravo não está cumprindo a função social de sua 
propriedade.

13) A verdadeira intenção dessa lei é a reforma agrária, pois muitas terras serão confiscadas.
Não. Considerando o confisco de terras com psicotrópicos, já em vigor, de 2003 a 2007, 18 

propriedades nessas condições – todas elas no Nordeste e com uma área total aproximada de 5.200 
hectares – foram destinadas a assentamentos. De acordo com a Coordenação Geral de Polícia de 
Repressão aos Entorpecentes da Polícia Federal, apenas em 2004, 36 plantações de maconha foram 
destruídas em todo o país. Repare que o número de confiscos é pequeno se considerada a quantidade 
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de plantações encontradas e destruídas devido ao rigor das decisões judiciais. Ou seja, apenas um 
número reduzido daqueles que forem flagrados é que devem perder efetivamente suas terras.

14) Não é justo apenas produtores rurais perderem suas propriedades. Por que a PEC não pas-
sa a valer também para o meio urbano?

E ela vale. Devido a um pedido de parlamentares ligados aos produtores rurais, o texto da PEC 
incorporou os imóveis urbanos em 2004.

15) O condenado por trabalho escravo irá perder todas as terras que possui por conta da lei?
Não. Apenas aquela em que trabalho escravo foi encontrado.

16) Para que criar mais uma lei para combater trabalho escravo?
As leis existentes não têm sido suficientes para resolver o problema. Mesmo com a aplicação de 

multas, o corte do crédito, a perda de clientes, os processos trabalhistas e criminais, usar trabalho es-
cravo ainda é um bom negócio para muitos empresários porque barateia os custos com mão de obra. 
A prática tem demonstrado que uma medida drástica, que coloque em risco a perda da propriedade 
em que foi utilizado trabalho escravo, ajudará a coibir com eficiência esse crime.

Fonte: Repórter Brasil, Especial: PEC do trabalho escravo. Disponível em <http://www.trabalhoescravo.org.br/con-
teudo/trabalhoescravoemimagens>. Acessado em 02 Fev 2016. 

17) O que vocês chamam de trabalho escravo é apenas a cultura da região. 
A justificativa é falsa, embora seja comumente usada por alguns produtores rurais. Mesmo que 

a prática fosse comum em determinada região – o que não é verdade, pois é utilizada por uma mino-
ria dos produtores rurais – jamais poderia ser tolerada. Todo e qualquer crime deve ser combatido, 
com maior força exatamente onde for mais usual a sua prática. O desrespeito à dignidade ou o cer-
ceamento da liberdade não podem ser encarados como manifestação cultural de um povo, mas sim 
como a imposição histórica da vontade dos mais poderosos. Além do mais, essa suposta “cultura da 
região” é compartilhada apenas por aqueles que concordam com o trabalho escravo, uma vez que a 
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população mais pobre, vítima da escravidão, tem lutado desde a década de 70 para que seus direitos 
sejam efetivados.

18) A fiscalização abusa do poder e é guiada por um viés ideológico. A Polícia Federal entra 
armada nas fazendas.

As equipes móveis de fiscalização (compostas por auditores do Ministério do Trabalho e Empre-
go, procuradores do Ministério Público do Trabalho, policiais federais ou policiais rodoviário federais) 
devem ir prevenidas às ações de fiscalização uma vez que muitos seguranças, gatos, prepostos, ge-
rentes e vaqueiros das fazendas andam armados para intimidar trabalhadores. De revólveres a rifles, 
o arsenal de algumas fazendas não é pequeno. Muitas vezes as equipes de fiscalização têm suas vidas 
ameaçadas, tendo sido recebidas a bala. Além disso, cabe também à Polícia Federal abrir inquéritos e, 
se necessário, prender os culpados quando confirmado o flagrante do crime.

19) A culpa não é do fazendeiro e sim de gatos, gerentes e prepostos. O empresário não sabe 
dos fatos que ocorrem dentro de sua fazenda e por isso não pode ser responsabilizado.

 
O empresário é o responsável legal por todas as relações trabalhistas de seu negócio. A Constituição 
Federal de 1988 condiciona a propriedade ao cumprimento de sua função social, sendo de obrigação 
de seu proprietário tudo o que ocorrer nos domínios da fazenda. Por isso, o fazendeiro tem o dever de 
acompanhar com frequência a ação dos funcionários que a administram para verificar se eles estão 
descumprindo alguma norma da legislação trabalhista, além de orientá-los no sentido de contratar 
trabalhadores de acordo com as normas estabelecidas pela CLT.

Para mais informações sobre a PEC do Trabalho Escravo, acesse trabalhoescravo.org.br. Fotos: 
Leonardo Sakamoto, no banco de imagens do Especial PEC do Trabalho Escravo. Reprodução autori-
zada desde que citada a fonte.

* Dados atualizados em maio de 2013.
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MÓDULO II 
RESPONSABILIDADE SOCIAL E CONCEITOS RELACIONADOS

Responsabilidade Social

De acordo com o Instituto de Tecnologia Social, ITS Brasil, Responsabilidade Social é “o reconhe-
cimento presente nos cidadãos, individualmente e em conjunto, dos seus deveres para com a comu-
nidade em que vivem e a sociedade em geral.”

A Responsabilidade Social, na realidade, não é dissociada das nossas ações do dia a dia, já que 
a mesma está relacionada com as atitudes que tomamos diante das necessidades e desafios que se 
apresentam.

Quando pensamos em Responsabilidade Social, pensamos em como nossas atitudes irão impac-
tar não somente nossas vidas, mas a vida de outras pessoas.

Responsabilidade Social Empresarial 

O Instituto Ethos diz que a Responsabilidade Social Empresarial é uma “forma de gestão que 
se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela 
se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento 
sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras, respei-
tando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais”.

Vejamos esse conceito por partes:
a) “Relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se rela-

ciona” – não é possível que uma empresa se estabeleça em uma comunidade e não se importe com 
o que aconteça com a mesma. É preciso que a empresa seja ética e transparente, com relação a suas 
atividades e aos impactos que as mesmas causarão, sejam estes sociais e/ou ambientais.

  E, não menos importante: a Responsabilidade Social é um movimento de dentro para fora, 
portanto, a empresa deve se pautar pela ética, transparência e respeito também no relacionamento 
com seus colaboradores.

b) “Estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável 
da sociedade” – não é mais possível que uma empresa não se preocupe com a sustentabilidade am-
biental e social. A empresa deve elaborar seu planejamento de maneira que, se não for possível im-
plantar uma atividade não poluidora, ou que mude a rotina cultural de uma determinada localidade, 
pelo menos que ela amenize ao máximo os impactos negativos que a sua atividade impõe. 

Reforçando: Responsabilidade Social está relacionada ao desenvolvimento sustentável. A ati-
tude de uma empresa deve ser de responsabilidade com o meio ambiente e com a sociedade – isso, 
com certeza, garantirá recursos para o futuro e também fortalecerá a imagem da empresa, junto à 
comunidade.

c) “Respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais” – promo-
ver ações inclusivas, que diminuam preconceitos e deem voz para aqueles que se sentem, de alguma 
maneira, desrespeitados em seus direitos também faz parte da Responsabilidade Social. 
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A Responsabilidade Social deve ser associada a uma visão de negócios que contemple aspectos 
que extrapolam a mera relação comercial/financeira das empresas. 

Responsabilidade Social não se restringe ao relacionamento com públicos determinados (consu-
midores, por exemplo), mas engloba a comunicação e a interação com todos os públicos de interesse 
e a própria sociedade, de modo que ela deve ser vista num sentido global.

Stakeholders

Stakeholder ou, em português, parte interessada refere-se a todos os envolvidos em um pro-
cesso. Por exemplo: clientes, colaboradores, investidores, fornecedores, comunidade, governo etc. 
O processo em questão pode ser de caráter temporário (como um projeto) ou duradouro (como o 
próprio negócio da empresa ou a missão de uma organização sem fins lucrativos). 

O envolvimento de todos os interessados não maximiza obrigatoriamente o resultado do pro-
cesso, mas permite achar um equilíbrio de forças para minimizar riscos e impactos negativos na exe-
cução deste. 

Processo. Diagrama produzida pelo autor.

Responsabilidade Social prevê: 

A construção de um caminho pautado no tripé social, econômico e ambiental, o 
chamado Triple Bottom Line;

Conduzido por um relacionamento coerente e sustentado com os diversos stake-
holders.
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  TEXTO COMPLEMENTAR 01

 
Generosidade: o quarto elemento do “triple bottom line”

Isso é o que diferencia uma empresa que adota critérios de sustentabilidade no modelo de gestão das que dizem 
que o fazem, mas deslizam na superficialidade.

Por Rogério Ruschel*

Já não restam dúvidas científicas de que o desenvolvimento sustentável é o único modelo capaz 
de evitar a degradação em velocidade geométrica das condições de vida e, finalmente, a inevitável 
extinção de várias espécies de flora e fauna do planeta, entre as quais provavelmente a do Homo 
Sapiens – isto é, eu, você e nossos descendentes. Desconfie daqueles que se ocultam atrás de frases 
como “a ciência mesmo tem dúvidas sobre…”. Eles procuram apenas um escudo para esconder sua 
inércia, preguiça ou covardia.

Sabemos que, para buscar a sustentabilidade, uma pessoa ou organização deve adotar como pa-
drão de comportamento ou gestão ser ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente 
viável – o chamado triple bottom line, conceito formulado pelo britânico John Elkington. Sabemos 
também que a busca pela sustentabilidade é uma caminhada que deve ser trilhada com início urgen-
te, imediato, mas final inexistente.

Então, o que faz uma pessoa, um cidadão, mobilizar-se pelo assunto ou uma empresa adotar a 
sustentabilidade no universo corporativo? Não sou um pensador estrangeiro, desses que todos ficam 
achando mais inteligentes do que os brasileiros, mas entendo que fundamentalmente a diferença 
está numa qualidade humana chamada generosidade – e que a generosidade é o quarto elemento 
do triple bottom line.

Generosidade é a qualidade do que é generoso, pródigo, do que perdoa facilmente, nobre, leal; 
a virtude de quem acrescenta algo ao próximo. Generosas são tanto as pessoas que sentem prazer em 
dividir algo com mais indivíduos, porque isso lhes fará bem (em um contexto egocêntrico), quantas 
aquelas pessoas que dividirão bens tangíveis ou intangíveis com outros, sem a necessidade de receber 
algo em troca. É o contrário da ganância. E isto se aplica quase que literalmente para organizações, 
porque empresas não pensam: por trás delas sempre estão gestores humanos.

No livro Princípios de Filosofia, René Descartes apresenta a generosidade como “uma desperta-
dora do real valor do Eu” e, ao mesmo tempo, uma mediadora para que “a vontade se disponha a acei-
tar o concurso do entendimento”. É filosófico, sim, mas é simples: a generosidade é uma qualidade de 
quem coloca os interesses de terceiros no mesmo plano dos seus interesses pessoais, para resolver 
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um problema ou dilema que atinge a todos, que busca o entendimento. Não é exatamente disso que 
uma sociedade sustentável necessita?

No campo do direito, isso se chama “interesses difusos” e, como sabemos, os interesses difu-
sos – aqueles próprios do conjunto da sociedade – são constitucionalmente inalienáveis. Resumindo, 
a generosidade deveria ser um dos fundamentos da sociedade brasileira, até mesmo pelo que está 
escrito em nossa Constituição: é um bem inalienável. E a ganância, o oposto da generosidade, deveria 
ser execrada, porque ofende direitos constitucionais coletivos.

No mundo corporativo, a generosidade pode ser traduzida como uma forma de altruísmo – e 
aqui está a razão por que muitas empresas falam, mas poucas realmente adotam a sustentabilidade 
no processo de gestão: altruísmo não combina com capitalismo selvagem, com a famosa “lei de Gér-
son”, aquela de que se deve levar vantagem em tudo.

No mundo corporativo, generosidade significa uma empresa ser menos gananciosa, tomar a 
decisão de reduzir um pouquinho à margem de lucro ou aumentar em alguns meses o prazo de re-
torno de um investimento para ser ambientalmente correta e socialmente justa – sem deixar de ser 
economicamente viável. Significa ter a coragem de contrariar práticas de gestão, regras de mercado, 
de design de produtos e de formas de concorrência estabelecidas por força de um modelo de cresci-
mento a qualquer custo, que já se demonstrou completamente inviável do ponto de vista de recursos 
naturais e de felicidade humana.

A generosidade é o que diferencia uma empresa que adota critérios de sustentabilidade no 
modelo de gestão daquelas que dizem que o fazem, mas deslizam na superficialidade ou praticam 
o greenwashing.

Generosidade corporativa significa também compartilhar gratuitamente seu aprendizado, seu 
conhecimento, suas patentes, sua força e seus recursos em nome de interesses que ultrapassam os 
limites da empresa. O jornalista Dal Marcondes, da Envolverde, costuma dizer que filantropia é dar 
um peixe a quem tem fome, enquanto responsabilidade social é ensinar a pescar e sustentabilidade 
é preservar o rio. Pois, no contexto da generosidade corporativa, este compartilhamento é liberar a 
nascente do rio, caso ela esteja no seu terreno, e compreender a importância do fluxo e entorno até a 
foz. E, além disso, é perceber o que de fato importa, em termos coletivos, para que possam continuar 
existindo peixes.

Generosidade corporativa é perceber o problema de emissões de gases do efeito estufa não 
apenas como um volume de particulados em suas chaminés, mas como um assunto de interesse co-
letivo – e ir além de metas de redução. Generosidade corporativa é compreender que não basta fazer 
o seu papel; é preciso mobilizar seus parceiros de negócios e fornecedores e, para isso, poderá ser 
necessário ceder em aspectos antes inegociáveis.

Mas a generosidade corporativa também oferece vantagens e oportunidades de negócios. Al-
guns exemplos, já clássicos:

Em Bangladesh, a Danone francesa se associou a cooperativas de trabalhadores e ao Grameen 
Bank para implantar 50 fábricas de iogurte de baixo custo. Com isso, os funcionários passaram a ser 
sócios e consumidores ao mesmo tempo e se consegue atender crianças subnutridas com redução 
de custos fixos de produção. Marketing? Sim, e inteligente, porque o modelo só funciona se houver 
redução da margem de lucro – uma opção generosa para conquistar mercado;

No começo dos anos 2000, a Sadia investiu na construção de dezenas de biodigestores nas 
propriedades de pequenos produtores de suínos. E por que ela fez isso, se não está no ramo de pro-
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dução de energia? Porque, com esta iniciativa, passou a evitar dezenas (talvez centenas) de multas 
ambientais pela contaminação do solo com os resíduos da criação, reduziu os custos dos produtores, 
que passaram a gerar sua própria energia elétrica, agregou valor à atividade para fixar os filhos dos 
produtores no campo, perpetuando o fornecimento de matéria-prima, e ainda gerou créditos de car-
bono! Puro negócio? Sim, mas a generosidade está em investir “dinheiro bom” numa ideia coletiva, 
com prazo longo de recuperação;

Evoluindo aos poucos durante os anos 1990, a Interfaceflor, empresa norte-americana fabri-
cante de tapetes, já está desenvolvendo produtos com 100% de fibras recicladas a partir dos tapetes 
velhos de seus clientes. Ao fazer isso, percebeu uma ótima oportunidade. Como tapete é artigo de 
decoração e sai de moda, a empresa mudou o modelo de negócio: está propondo que seus clientes 
não comprem seus tapetes. Como num processo de “leasing” de automóveis, as famílias podem ficar 
com o produto ou trocar por outro, ao fim do pagamento. Em 12 anos, o lucro da empresa cresceu 
82%, num mercado que diminuiu 30% no mesmo período. Coragem para mudar exige generosidade

Na linha do tempo da história, a generosidade é um dos traços da personalidade de pessoas 
que trouxeram benefícios universais para a humanidade, como Mahatma Gandhi, Buda, Jesus Cristo, 
Nelson Mandela, Martin Luther King, Wangari Maathai, Muhammad Yunus, Madre Teresa de Calcutá 
e outros, mas também aparece em pequenos gestos de pessoas comuns em nosso dia a dia, os quais 
merecem ser elogiados e replicados.

Se lhe parece complicado entender a importância da generosidade como parte da essência da 
sustentabilidade, basta pensar no seu oposto, a ganância – que é a base de quase tudo de errado em 
nossa sociedade. Aí com certeza você vai concordar comigo que a generosidade realmente vai ser re-
conhecida um dia como o necessário quarto elemento do triple (quadruple) bottom line.

* O jornalista Rogério R. Ruschel é consultor em sustentabilidade e diretor da Ruschel & Asso-
ciados.

Artigo publicado originalmente no Portal Envolverde, em março de 2010.
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    TEXTO COMPLEMENTAR 02

Relacionamento com partes interessadas

Pesquisa realizada pelo Uniethos em 2012 mostra que o relacionamento com stakeholders é um processo 
intrínseco ao planejamento e à inovação.

Por Regi Magalhães*

O debate sobre a finalidade das empresas oscilou desde a década de 1950 entre o chamado 
“capitalismo de stakeholders” e o “shareholder capitalism” (“capitalismo do acionista”). Um dos mar-
cos do início desse debate foi em 1951, quando Frank W. Abrams, então presidente do conselho da 
Standard Oil of New Jersey, declarou: “O papel da administração é manter o equilíbrio equânime e 
funcional entre reivindicações de distintos grupos de interesse diretamente afetados [...], acionistas, 
funcionários, clientes e o público em geral”.

O paradigma do “capitalismo do acionista” foi dominante na gestão empresarial durante toda 
a segunda metade do século XX, pelo menos no contexto das companhias americanas e britânicas. 
Mesmo assim, grandes empresas em muitos países são orientadas por interesses de stakeholders. Na 
Alemanha, por exemplo, a Lei de Cogestão (Mitbestimmung) determina que os conselhos de super-
visão de grandes empresas sejam formados em igual número por representantes de acionistas e de 
trabalhadores. A legislação da França também exige que representantes de trabalhadores ocupem 
posição nos conselhos das empresas. Empresas japonesas também se orientam por interesses de 
outros stakeholders, além dos acionistas. Hiroshi Okuda, presidente do conselho da Toyota Motor 
Corporation, afirmou que seria irresponsável administrar as empresas japonesas prioritariamente sob 
o interesse dos acionistas.

Ainda que a gestão orientada para stakeholders esteja presente em importantes economias, 
o planejamento das empresas tem predominantemente como foco os resultados para os acionistas. 
Nos últimos anos, porém, dois movimentos distintos vêm provocando mudanças de maneira mais 
desafiadora.

O primeiro movimento é o conjunto de pressões de organizações sociais sobre empresas nas 
cadeias de produção de madeira, agricultura, confecções, mineração, petróleo, eletrônicos e pescados 
com relação aos impactos sobre florestas, biodiversidade, condições de trabalho, comunidades ou 
populações indígenas. Em vários casos essas campanhas provocaram significativos danos à reputação 
das empresas, dificultando, por exemplo, acesso a financiamentos, investimentos e mercados. Esse 
novo contexto faz com que as empresas entrem num círculo vicioso, no qual, como disseram Michael 
Porter e Mark Kramer no artigo Criação de Valor Compartilhado, a perda de legitimidade provoca a 
redução da competitividade das empresas, a qual, por sua vez, limita ainda mais a capacidade de gerar 
valor para a sociedade.
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A mais importante reação de um número expressivo de empresas tem sido a criação de padrões 
socioambientais de produção e de gestão de cadeias de valor que são construídos em processos de 
diálogo com organizações da sociedade civil e governos, as chamadas “iniciativas multistakeholders”.

O segundo movimento que coloca em cheque o “shareholder capitalism” é a percepção de um 
número crescente de líderes empresariais e investidores de que o foco no resultado para o acionista 
tem levado a uma acentuada visão de curto prazo. Na medida em que as estratégias empresariais se 
orientam quase que exclusivamente pelos balanços trimestrais, uma pesquisa realizada pelo J.P. Mor-
gan, em 2012, mostra que o horizonte temporal de 55% dos executivos é de um trimestre ou menos. 
Por outro lado, segundo a McKinsey, o tempo necessário para investir em novos negócios é, em mé-
dia, de cinco a sete anos. O short-termismo ameaça investimentos de longo prazo, como em pesquisa 
e inovação, por exemplo, ou coloca em risco empresas cujos negócios são afetados por mudanças de 
longo prazo, como o aquecimento global. A maior ironia da ênfase nos resultados para os acionistas 
é que o resultado no longo prazo é o enriquecimento dos executivos, mais do que os ganhos para os 
próprios acionistas.

Críticas desse tipo fizeram com que líderes empresariais começassem a defender o movimen-
to iniciado pelo CEO da Unilever, Paul Polman, de não mais publicar relatórios trimestrais e desen-
volver incentivos para estratégias e ações de longo prazo. Empresas bem-sucedidas a longo prazo 
são aquelas, como mostrou Rosabeth Moss Kanter, que agem como instituições sociais, constroem 
relacionamentos duradouros e criam valor para a sociedade, ou seja, são empresas cujas estratégias 
de negócios dependem do envolvimento estratégico de stakeholders.

As empresas brasileiras estão preparadas para essas mudanças? Uma pesquisa realizada 
pelo Uniethos em 2012, com 250 empresas que possuem estratégias de sustentabilidade integra-
das aos seus negócios, mostra que o relacionamento com stakeholders é um processo intrínseco ao 
planejamento e à inovação. Mais de 60% dessas empresas mantêm parcerias com organizações da 
sociedade civil e 50% afirmam ter relações contínuas com stakeholders, mas apenas 25% organizam 
processos de consultas sobre as estratégias de negócios e uma pequena parcela de 10% das empresas 
que possuem estratégias de sustentabilidade conta com stakeholders externos em seus sistemas de 
governança.

A principal conclusão da pesquisa é que ampliar a capacidade de construir relacionamentos efeti-
vos, contínuos, duradouros e estratégicos com stakeholders é o primeiro dos grandes desafios. Ampliar 
os relacionamentos com os poderes públicos, com organizações da sociedade, com comunidades ou 
mesmo com fornecedores depende de clareza de objetivos e, especialmente, de habilidades sociais 
que parecem ainda não estar consolidadas na maioria das empresas.

O desenvolvimento de negócios orientados por perspectivas de longo prazo e pela sustentabi-
lidade depende de um alinhamento das empresas com as expectativas e interesses dos stakeholders. 
Estratégias bem-sucedidas de relacionamento com stakeholders são aquelas que integram alguns ele-
mentos-chaves, tais como:
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• Os processos de relacionamento com stakeholders devem fazer parte dos sistemas de gover-
nança das empresas;

• Os relacionamentos com stakeholders devem fazer parte dos processos de planejamento 
estratégico das empresas;

• Os planos de comunicação e de marketing das empresas devem ser integrados e coerentes 
com as estratégias de relacionamento com stakeholders;

• Os líderes das empresas devem ser os principais responsáveis pelo relacionamento 
com stakeholders;

• O planejamento das estratégias de relacionamento deve estar integrado com as estratégias 
de negócios das empresas e coerentes com a abrangência geográfica (local e internacional), 
com os diferentes setores e unidades de negócios; 

• Os processos de relacionamento devem ser contínuos e de longo prazo, antecipando dile-
mas e desafios para os negócios e para a sociedade.

* Regi Magalhães é gerente executivo do Uniethos.

Este texto faz parte de uma série de artigos de especialistas promovida pela área de Gestão 
Sustentável, do Instituto Ethos, cujo objetivo é subsidiar e estimular as boas práticas de gestão.



Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Curso Técnico em Análises Clínicas– – Etapa 1

85

Responsabilidade Social

MÓDULO III – REFLEXÕES SOBRE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Este módulo procura ampliar as reflexões sobre Responsabilidade Social, demonstrando que o 
tema já deve ser percebido de maneira mais ampla, relacionando-o inclusive a questões econômicas.

A relação Social X Econômico é percebida até mesmo quando refletimos sobre a postura das 
empresas no que diz respeito a questões sociais, a seu protagonismo na busca por soluções para pro-
blemas diversos que vão além do seu dia a dia.

Social X Econômico

O momento atual nos leva à reflexões sobre o quanto as questões sociais podem, e interferem, 
no dia a dia de cada um de nós e das empresas inclusive.

Perceber que não mais podemos ignorar que o modo como as pessoas vivem, a qualidade da 
vida que têm fazem parte do conjunto de circunstâncias que atuam diretamente no modo, por exem-
plo, como o país está se desenvolvendo é imperativo, para que se possa promover ações para, pelo 
menos, amenizar situações de risco social.

Uma empresa que está bem do ponto de vista econômico, porém que não sabe transformar seu 
lucro financeiro em benefícios sociais não pode se vangloriar de seus resultados.

Estar bem quando tudo ao redor desmorona não é, definitivamente, estar bem.
No texto Gestão Social e Transformação da Realidade (publicado em 1999 e revisado em 2013), 

Dowbor faz algumas afirmações que nos levam a refletir sobre a relação entre social e econômico.

Entre elas, podemos destacar:
• “Está se tornando evidente, já não numa visão de crítica sistemática anticapitalista, mas de 

bom senso econômico e social, que um sistema que sabe produzir, mas não sabe distribuir, 
simplesmente não é suficiente. Sobretudo se, ainda por cima, joga milhões no desemprego, 
dilapida o meio ambiente e remunera mais os especuladores do que os produtores.”

• “Relatórios sobre o Desenvolvimento Humano, das Nações Unidas, qualificam de obscenas 
as fortunas de pouco mais de quatrocentas pessoas no mundo, que dispõem de mais ri-
queza pessoal do que a metade mais pobre da humanidade. Esta concentração de renda é 
considerada tão vergonhosa como a escravidão e o colonialismo, sem lugar numa sociedade 
civilizada.”

• “A transformação é profunda. No decorrer de meio século, passamos de uma visão filantró-
pica, de generosidade assistencial, de caridade, de um tipo de bálsamo tranquilizador para 
as consciências capitalistas, para a compreensão de que a área social se tornou essencial 
para as próprias atividades econômicas.”

• “Esta mudança profunda de enfoque foi positiva. As áreas empresariais, com suporte de nume-
rosos estudos do Banco Mundial, passaram a entender que não se trata de simples cosmética 
social, mas das condições indispensáveis para a própria produtividade empresarial. É a visão que 
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leva, em numerosos países, a que as próprias empresas deem forte sustento político ao ensino 
público universal, a sistemas de saúde abrangentes e eficientes e assim por diante.”

No Brasil, temos o Instituto Ethos, como suporte para aquelas empresas que desejam mudar de 
postura e desenvolver uma forma de gestão mais ética, que esteja mais de acordo com o momento 
atual. Um momento que demanda ética, enfoque no coletivo, pensamento não somente no lucro, mas 
no que de bom pode advir do mesmo.

Instituto Ethos

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público, OSCIP, criada com a missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir 
seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma socie-
dade sustentável e justa. 

Seus 1508 (dados de 10/03/2013) associados – empresas de diferentes setores e portes – têm 
faturamento anual correspondente a cerca de 35% do PIB brasileiro e empregam cerca de 2 milhões 
de pessoas, tendo como característica principal o interesse em estabelecer padrões éticos de relacio-
namento com funcionários, clientes, fornecedores, comunidade, acionistas, poder público e com o 
meio ambiente.

 
Porte Total %

Micro Empresa 287 19,03

Pequena Empresa 424 28,12

Média Empresa 270 17,90

Grande Empresa 468 31,03

Fonte: www.ethos.org.br

Federação das Indústrias de Minas Gerais – Fiemg

“Empresas e Responsabilidade Social: um estudo sobre as ações sociais realizadas pelo setor 
privado em Minas Gerais” (novembro de 2000).

3.590 empresas filiadas:
• 2.800 realizavam ações em parceria.
• Investimento Social: R$165.500.000,00.
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• 467 não atuavam, mas gostariam.

Dia V

Promovido pela FIEMG, desde 2001:
Primeira edição: mais de 11 mil voluntários, em 44 cidades.
Em 2011: 60 mil voluntários, desenvolveram 3.740 ações, em 152 cidades.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA

Pesquisa “Ação Social das Empresas” – 2006 
• Participação empresarial na área social: 69%.
• Aproximadamente 600 mil empresas atuando voluntariamente.
• Em 2004, foram cerca de R$ 4,7 bilhões aplicados. 
• A solidariedade mineira:
  - 81% das empresas mineiras declararam ter realizado algum tipo de ação social para a 
comunidade.
  - Dados comparativos: 
   RJ: 59%
   SP: 67%



Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Curso Técnico em Análises Clínicas– Etapa 1

88

Responsabilidade Social

  TEXTO COMPLEMENTAR

Responsabilidade social empresarial e sustentabilidade para a gestão empresarial

O artigo mostra como as retóricas e controvérsias em torno desses conceitos são uma cortina de fumaça para a 
gestão das organizações.

Por Fernanda Gabriela Borger*

Nos últimos anos, as questões ambientais invadiram os negócios e mostraram a capacidade de 
se criar valor para clientes, acionistas e outras partes interessadas. As forças da globalização levaram 
empresas a incorporar a dimensão socioambiental na gestão.

Hoje, as empresas querem associar suas marcas a projetos, iniciativas e parcerias com ONGs, 
divulgam as Metas do Milênio, os Princípios Pacto Global, ostentam as ISOs, apresentam relatórios. 
Por outro lado, os gestores recebem uma avalanche de informações, banalizando as práticas e as po-
líticas de responsabilidade social e os processos de gestão. Parece que as preocupações estão mais 
direcionadas a mostrar que somos “socialmente responsáveis” e “sustentáveis” do que integrar a 
dimensão socioambiental nos negócios. E ainda se supõe que “sustentável” se refere aos aspectos am-
bientais e “responsabilidade social” aos aspectos sociais, e que sustentabilidade é um novo modelo de 
negócios, mais “moderno” do que responsabilidade social. Existe uma confusão sobre a definição de 
sustentabilidade. Peter Senge1 afirma que evita usar a palavra “sustentabilidade”, ou a utiliza o menos 
possível, porque é um termo tão genérico que as pessoas percebem como um “ideal a ser atingido”, é 
interpretado como “ser menos mau” e envolve retóricas e controvérsias que não criam um ambiente 
propício para a inovação e a busca de soluções.

Quais as razões para a confusão? O propósito deste artigo é mostrar a origem dos conceitos de 
sustentabilidade e responsabilidade social empresarial (RSE) e como as retóricas e controvérsias são 
uma cortina de fumaça para a gestão das organizações.

A ideia de sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável, começou em grande parte com 
a preocupação ambiental, que acabou por envolver as dimensões econômica e social e, a partir dos 
anos 1990, passou a incluir a responsabilidade social empresarial.

A evolução do conceito de responsabilidade social é diferente. Sua origem está nas questões 
éticas que envolvem a relação entre empresas e sociedade e na filantropia empresarial.

O conceito teórico de responsabilidade social originou-se na década de 1950, quando a litera-
tura formal sobre responsabilidade social corporativa aparece nos Estados Unidos e na Europa. A pre-
ocupação dos pesquisadores daquela década era com a excessiva autonomia dos negócios e o poder 
destes na sociedade, sem a devida responsabilidade pelas consequências negativas de suas ativida-
des, como a degradação ambiental, a exploração do trabalho, o abuso econômico e a concorrência 
desleal. Para compensar os impactos negativos da atuação das empresas, empresários se envolveram 
em atividades sociais para beneficiar a comunidade, fora do âmbito dos negócios das empresas, como 
uma obrigação moral.

A filantropia empresarial surgiu como um novo campo de atuação que vem conquistando cres-
cente visibilidade no Brasil, vindo compartilhar e disputar espaços com outras formas de ações pri-
vadas em benefício público2. No entanto, a expressão “filantropia empresarial” está associada a refe-
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rências históricas como caridade, paternalismo e assistencialismo, que têm uma conotação negativa, 
porque não trouxeram transformações sociais e econômicas efetivas para o desenvolvimento das co-
munidades. Hoje, quando se pensa em filantropia empresarial nota-se consenso sobre a exigência de 
que esse investimento ocorra como uma política da empresa, e não somente como um compromisso 
pessoal do empresário. Assim, buscaram termos alternativos para designar as ações próprias a esse 
campo, como investimento social, ação social empresarial, participação social ou comunitária da em-
presa ou desenvolvimento social2.

Uma das grandes questões que são levantadas em relação aos temas sociais e ambientais é se 
estes afetam a competitividade das empresas. Segundo a visão clássica da empresa, incorporar as 
questões sociais e ambientais além da obrigação legal eleva os custos e reduz o lucro das empresas. O 
debate sobre o conteúdo e extensão da responsabilidade social nos negócios foi intenso, no sentido 
de contrapor o desempenho econômico ao social e ambiental. O papel das empresas incluiria lucros, 
mas, em vez da maximização do lucro de curto prazo, os negócios deveriam buscar lucros de longo 
prazo, obedecer às leis e regulamentações, considerar o impacto não mercadológico de suas decisões 
e procurar maneiras de melhorar a sociedade por uma atuação orientada para a responsabilidade e 
sustentabilidade dos negócios2.

O conceito de desenvolvimento sustentável está hoje totalmente integrado ao conceito de res-
ponsabilidade social: não haverá crescimento econômico em longo prazo sem progresso social e tam-
bém sem cuidado ambiental. Todos os lados devem ser vistos e tratados com pesos iguais. Mesmo 
porque estes são aspectos inter-relacionados. Da mesma forma que o crescimento econômico não se 
sustenta sem uma equivalência social e ambiental, programas sociais ou ambientais corporativos não 
se sustentarão se não houver o equilíbrio econômico da empresa.

A figura a seguir apresenta a evolução de conceitos de RSE e sustentabilidade.

 

Evolução de conceitos de RSE e sustentabilidade. Elaborado pelo autor.
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O modelo da sustentabilidade é uma nova forma de fazer negócios, que tem como pressupos-
to o novo papel da empresa na sociedade. Sustentabilidade e responsabilidade social trazem para o 
modelo de negócios a perspectiva de longo prazo, a inclusão sistemática da visão e das demandas 
das partes interessadas, e a transição para um modelo em que os princípios, a ética e a transparência 
precedem a implementação de processos, produtos e serviços.

* Pesquisadora e consultora da FIPE, Fernanda Gabriela Borger é professora da FIA e do Progra-
ma de Educação Continuada GVPEC.

Notas
1 SENGE, Peter. “The Sustainable Supply Chain an Interview with Peter Senge”, por Steven 

Prokesch. Harvard Business Review, outubro de 2010.

2 BORGER, Fernanda Gabriela. Responsabilidade Social: Efeitos da Atuação Social na Dinâmica 
Empresarial (tese de doutorado), Departamento de Administração. São Paulo: USP, 2001.

Este texto faz parte de uma série de artigos de especialistas promovida pela área de Gestão Sus-
tentável do Instituto Ethos, cujo objetivo é subsidiar e estimular as boas práticas de gestão.
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MÓDULO IV – ASSISTENCIALISMO X SUSTENTABILIDADE

 
Assistencialismo

O assistencialismo tem, ao longo do tempo, para alguns, se tornado uma espécie de “monstro”, 
quando se fala em resolver problemas relacionados a questões sociais. É como se, a grosso modo, não 
fazer nada fosse melhor do que fazer algo pontualmente.

Infelizmente, em um país com tantas desigualdades (essa afirmação serve também para o mun-
do), ainda são necessárias ações pontuais, como a distribuição de cestas básicas, de sopões para mo-
radores de rua, campanhas de agasalhos no inverno e tantas outras.

Sustentabilidade

Quando se fala em sustentabilidade, automaticamente a relacionamos a questões ambientais.
O fato é que sustentabilidade está também relacionada a questões sociais.
De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano 2011, do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento, PNUD, a sustentabilidade está relacionada aos princípios básicos de igualda-
de, entre eles justiça social e maior acesso a uma melhor qualidade de vida.

Para que se possa atender a esses princípios são necessárias ações que não sejam somente 
pontuais. Pelo contrário, tais ações demandam empenho por parte dos envolvidos, sejam empresas, 
organizações sociais, pessoas físicas.

Para mudarmos a realidade é necessária, muitas vezes, a união do assistencialismo com a sus-
tentabilidade.

Não é raro que se consiga a participação de crianças moradoras de área de risco social em um 
projeto que envolve educação, cultura, ou mesmo esporte, somente porque as refeições diárias fazem 
parte do dia a dia do projeto; ou mesmo porque cestas básicas são distribuídas mensalmente.

Isso não tira o mérito do projeto, simplesmente explica como, muitas vezes, o chamado assis-
tencialismo é necessário. 

Com certeza, um projeto interessante, criado a partir de necessidades reais vai atrair a atenção 
dessas crianças, para que lá permaneçam e possam se desenvolver como cidadãos, mas, em um pri-
meiro momento, é preciso se pensar: quem tem fome aprende? Quem tem fome consegue praticar 
esporte?

Essa é uma reflexão que pode, e deve ser feita.
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  TEXTO COMPLEMENTAR

Artigo - O Assistencialismo e o Bolsa Família

* Fabio Veras Soares

O programa Bolsa Família tem recebido críticas à esquerda e à direita. A principal acusação 
é que ele seria um programa assistencialista. Na verdade o programa Bolsa Família como qual-
quer programa focalizado nos mais pobres é um programa de assistência social. No dicionário Au-
rélio o termo “assistência social” é definido como “serviço gratuito, de natureza diversa, prestado 
aos membros da comunidade social, atendendo as necessidades daqueles que não dispõem de 
recursos suficientes”. Assistencialismo, que por sinal não consta no dicionário, é na verdade uma 
deformação na prestação da “assistência social”, envolvendo troca de favores e critérios pouco 
claros na forma de seleção dos beneficiários. Portanto, um programa assistencialista é um progra-
ma de “assistência social” utilizado como mecanismo de troca de favores. Como a crítica ao Bolsa 
Família não se baseia apenas em numa crítica à forma de gestão, mas sim à própria natureza do 
programa, pode-se concluir que o que se questiona é a “oportunidade” de se ter um esse tipo de 
programa no Brasil. Nessa(s) visão(ões) crítica(s) o programa seria ruim por: 1) acomodar o pobre 
que não buscaria mais trabalho e ascender socialmente e 2) desperdiçar dinheiro público com 
assistência quando o que importa é gerar emprego e renda, única maneira de tirar a população 
da pobreza. Dar dinheiro aos mais pobres é uma idéia tão ruim assim? 

O que se esquece é que o Estado - desde sua origem - tributa e redistribui renda entre os 
diversos segmentos da sociedade. Ou seja, além de prover bens públicos, a função do Estado é 
tirar de e dar renda a diferentes segmentos da sociedade. Se essa redistribuição vai ajudar os 
mais pobres, ou os mais ricos, ou vai ser neutra é uma questão que depende de fatores políticos, 
sociais e econômicos de um determinado período histórico. Na Colônia e no Império medidas 
redistributivas se davam tanto mediante programas assistenciais (ou o amparo social como se 
dizia à época) como, por exemplo, a concessão de pensões a órfãos e a viúvas honestas, a ajuda 
à manutenção das casas de misericórdia, assim como por meio de concessões de mercês e mo-
nopólios para a exploração de certas atividades econômicas. O amparo social era assistencialista 
porque baseado na troca de favores e não como uma política pública - ou um direito - cujo obje-
tivo seria o de proteger os que mais necessitam. A concessão de mercês e monopólios, por sua 
vez, visava a manutenção do status quo e de privilégios em mãos de poucos, não visando nem o 
bem comum nem o progresso econômico. Formas contemporâneas desse tipo de transferência 
ainda persistem quando, por exemplo, os fundos públicos são chamados a cobrir “buracos” de 
fundos privados que, em geral, se destinam aos grupos menos necessitados da sociedade - uma 
fração diminuta da população, mas que abocanha a maior parte da renda nacional e, em alguns 
casos, tem maior facilidade de acesso aos recursos públicos. Fenômeno que muitas vezes não é 
explicado somente pelo retorno dos atributos produtivos desses segmentos da sociedade. 

Seria o Bolsa Família uma versão moderna das arcaicas esmolas reais/imperiais? Poderia o 
Bolsa Família ter um efeito-preguiça generalizado entre os mais pobres de modo a prevenir não 
só a ascensão social das famílias beneficiárias como também atrapalhar o desenvolvimento eco-
nômico do país, ao desviar recursos de investimentos prioritários? 

O chamado “efeito-preguiça” carece totalmente de base real. Em primeiro lugar, o benefício 
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é muito baixo para ter impactos significativos sobre a oferta de trabalho. É difícil imaginar que 
com um benefício mensal de no máximo R$ 95,00 (o que equivale na melhor das hipóteses a uma 
renda per capita de R$ 23,70, isto é, a renda de um domicílio com um adulto e 3 crianças) o(s) 
membro(s) adulto(s) daquele domicílio se retiraria(m) do mercado de trabalho ou abandonariam 
suas atividades de subsistência. Além disso, as evidências empíricas baseadas em avaliações ex-
perimentais de programas similares, como o Progresa/Oportunidades no México, mostram que 
o impacto é nulo sobre a oferta de trabalho dos beneficiários (ver recente estudo de Emmanuel 
Skoufias e Vicenzo di Maro: http://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/3973.html). 

Os dados da PNAD 2004, por sua vez, indicam que os indivíduos que moram em domicílios 
onde existe um beneficiário do Bolsa Família não têm uma taxa de participação no mercado de 
trabalho menor do que seus contrapartes em domicílios sem beneficiários, mas com renda simi-
lar. Ao contrário, a taxa de participação dos “beneficiários” tende a ser maior do que a taxa de 
participação dos “não-beneficiários”. Esse resultado vale tanto para chefes e chefas de domicílio 
como para seus respectivos cônjuges. Por exemplo, entre os 10% mais pobres, a taxa de partici-
pação no mercado de trabalho dos moradores adultos (18 a 64 anos) é de 73% para domicílios 
com beneficiários e 67% para domicílios sem beneficiários. Essa maior participação se mantém 
para homens chefes (93% e 87%), homens cônjuges (84% e 81%), mulheres cônjuges (60% e 47%) 
e é, praticamente, igual para mulheres chefes (64,5% e 64,4%). Esse resultado é observado tam-
bém para extratos um pouco menos pobres como o segundo, o terceiro e o quarto décimos da 
distribuição. 

O temor de um impacto negativo sobre o crescimento também nos parece equivocado. Se 
for verdade que é necessário crescer para melhorar o bem-estar de todos, também é verdade 
que o impacto do crescimento sobre a pobreza é mediado pela distribuição inicial dos recursos de 
uma sociedade. Em sociedades extremamente desiguais como a brasileira, as taxas de crescimen-
to necessárias para reduzir a pobreza são bem mais elevadas do que em sociedades com menos 
desigualdade. Além disso, também é verdade que pobreza e desigualdade de renda diminuem o 
potencial de crescimento de uma economia. Deste modo, políticas que reduzam a desigualdade 
não só afetam diretamente a pobreza como aumentam o potencial do crescimento e magnificam 
o impacto do mesmo sobre a redução da pobreza. Por esse motivo, políticas redistributivas são 
sempre muito bem vindas para aqueles que acreditam que a pobreza deve ser reduzida o mais 
rapidamente possível. Nesse sentido, vale a pena ver como a Bolsa Família tem se saído como um 
programa redistributivo. Os resultados de diversos estudos com períodos e metodologias diferen-
tes apontam para um grande impacto da Bolsa Família. 

No texto “Cash Transfer Programmes in Brazil: Impacts on Poverty and Inequality” (http://
www.undp-povertycentre.org/newsletters/WorkingPaper21.pdf) se mostra que entre os compo-
nentes que contribuíram para a redução da desigualdade - observada entre 1995 e 2004, o Bolsa 
Família está em terceiro lugar - perdendo para a renda do trabalho e para pensões e aposentado-
rias vinculadas ao salário mínimo -, sendo responsável por 13% da redução do índice de Gini no 
período, mas corresponde a apenas 0,5% da renda total das famílias brasileiras. Estes resultados 
mostram que mesmo uma pequena transferência pode ter um grande impacto sobre a desigual-
dade quando bem focalizada. 

Dados os resultados acima o que surpreende é que se tenha levado tanto tempo para des-
cobrir uma maneira efetiva de reduzir a desigualdade e diminuir a pobreza: transferir renda (di-
nheiro) aos mais pobres! E esse dinheiro não é simples assistencialismo, como rotineiramente se 
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lê de maneira pejorativa nos jornais. Trata-se, na verdade, de um programa de assistência social, 
cuja origem pode ser rastreada de maneira embriônica às experiências em nível local com a renda 
mínima de Campinas e o Bolsa Escola no Distrito Federal e que incorporou milhões de cidadãos 
brasileiros que estavam completamente desamparados da rede de proteção social existente no 
país até então, particularmente, as crianças em domicílios pobres. Uma política de proteção so-
cial é um elemento fundamental em qualquer democracia que pretenda estender a todos os be-
nefícios do desenvolvimento econômico. Ainda há muito que fazer para aperfeiçoar o programa, 
mas transferir renda é uma função do Estado e o fato de estar distribuindo a favor dos pobres é 
uma ótima noticia, também, para o crescimento econômico. 

* Pesquisador do Ipea  
Publicado: Correio Braziliense 14/08/2006 - O Globo 12/08/2006

 
MÓDULO V – 8 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO  
MILÊNIO

Os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 8 ODM, são um conjunto de metas a ser atingi-
do até o ano de 2015. 

Estes objetivos surgiram junto com a Declaração do Milênio, que foi aprovada pela ONU em 8 
de setembro de 2000.

O Brasil, junto com 191 países-membros, assinou o pacto, se comprometendo com a sustenta-
bilidade do Planeta, como um todo.

No Brasil, também conhecemos os 8 ODM como 8 Jeitos de Mudar o Mundo.

Símbolos

Adotados no mundo todo, os ícones que representam os 8 ODM foram criados voluntariamente, 
em 2005, no Brasil, como parte da campanha Nós Podemos, pela agência McCann-Erickson. O mentor 
e coordenador da campanha foi o publicitário Percival Caropreso.
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ODM1 – Acabar com a Fome e a Miséria

Propondo a erradicação da extrema pobreza e miséria, este objetivo também se relaciona à 
diminuição da desnutrição, oferecendo condições para que todos tenham acesso a uma dieta mínima 
diária, de acordo com o que preconiza a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimen-
tação – FAO. 

Este objetivo também está relacionado à diminuição do número de pessoas em pobreza extre-
ma ou indigência.

ODM 2 – Educação Básica de Qualidade para Todos

Propondo que todas as crianças, em todas as regiões – independente de gênero, etnia e condi-
ções sociais – terminem o ensino fundamental, este objetivo está também relacionado à diminuição 
da evasão escolar, à melhoria da qualidade do ensino, à elevação do número de anos na escola e à 
diminuição da defasagem idade-série.

ODM 3 – Igualdade entre Sexos e Valorização da Mulher

Este objetivo, além da igualdade entre os sexos em todos os níveis de ensino, propõe a busca 
pela autonomia das mulheres, combate ao preconceito, ampliação das vagas e ascensão das mulheres 
no mercado de trabalho, igualdade nos salários para mulheres e homens que desempenham a mesma 
função; além do desempenho de papéis cada vez mais ativos no mundo, pelas mulheres.
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ODM 4 – Reduzir a Mortalidade Infantil

Este objetivo está relacionado, entre outras coisas, à melhoria das condições de saneamento 
e higiene, promoção de campanhas de vacinação, melhoria dos serviços de saúde e ampliação do 
acesso aos mesmos. Enfim, depende de políticas, programas, recursos direcionados não somente às 
crianças mas também às famílias e comunidades em geral.

ODM 5 – Melhorar a Saúde das Gestantes

Este objetivo está diretamente relacionado à promoção da saúde integral das mulheres em ida-
de reprodutiva. Inclui elementos como planejamento familiar, acompanhamento pré-natal, melhoria 
dos serviços de saúde e ampliação do acesso aos mesmos.  Um elemento importante é a presença de 
profissionais qualificados na hora do parto.

ODM 6 – Combater a AIDS, a Malária e Outras Doenças

Este objetivo propõe deter a proliferação de doenças, o que necessita de ampliação do acesso às 
informações por parte da população, também a meios de prevenção e de tratamento, além do com-
bate à discriminação. Também está relacionado à melhoria das condições de saneamento e de higiene 
da população, da preocupação com questões ambientais e nutritivas.
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ODM 7 – Qualidade de Vida e Respeito ao Meio Ambiente

Este objetivo é bastante amplo e se refere às questões ambientais, como preservação dos re-
cursos naturais, recuperação de áreas degradadas e a transformação de remanescentes em áreas de 
preservação; também às questões relacionadas a emissões de CO2 e de outros agentes de poluição, 
adoção de princípios de sustentabilidade nas políticas públicas e de forma geral, na cultura do povo. 
Outras questões que fazem parte deste objetivo são o acesso à água potável, ao esgotamento sanitá-
rio e à melhoria dos assentamentos precários.

ODM 8 – Todo Mundo Trabalhando pelo Desenvolvimento

Este objetivo está relacionado ao estabelecimento de parcerias para que todos os objetivos an-
teriores sejam alcançados e a melhoria da qualidade de vida de toda a população seja estabelecida. 
Busca também a participação de toda a sociedade em busca de um mundo melhor, mais justo e sus-
tentável, tanto no que se refere às questões ambientais quanto às sociais.

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio estão intimamente relacionados entre si. Por 
exemplo, para que possamos, verdadeiramente, erradicar a fome e a miséria, é preciso garantir o 
acesso a uma educação de qualidade, o que garantirá, no futuro, o acesso ao mercado de trabalho, 
não em subempregos, mas em empregos que oferecerão condições daquela pessoa garantir sua qua-
lidade de vida e de sua família. 
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  TEXTO COMPLEMENTAR

Declaração Universal dos Direitos Humanos

Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 de 
dezembro 1948.

Preâmbulo

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família hu-
mana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 
mundo.

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bár-
baros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres 
e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da 
necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum.

Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para 
que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão.

Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações.
Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos fun-

damentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do 
homem e da mulher e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em 
uma liberdade mais ampla.

Considerando que os Países-Membros se comprometeram a promover, em cooperação com as 
Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a obser-
vância desses direitos e liberdades.

Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta impor-
tância para o pleno cumprimento desse compromisso.

Agora portanto a Assembléia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de 
que cada indivíduo e cada órgão da sociedade tendo sempre em mente esta Declaração, esforce-se, 
por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela ado-
ção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento 
e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Países-Membros quanto 
entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.

Artigo 1
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 

consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.

Artigo 2
1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política 
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ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 
2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou interna-

cional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, 
sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.

Artigo 3
Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

Artigo 4 
Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 

proibidos em todas as suas formas.

Artigo 5
Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.

Artigo 6 
Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei.

Artigo 7 
Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. 

Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e 
contra qualquer incitamento a tal discriminação.

Artigo 8 
Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo 

para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou 
pela lei.

Artigo 9 
Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.

Artigo 10 
Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de 

um tribunal independente e imparcial, para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qual-
quer acusação criminal contra ele.

Artigo 11
1.Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até 

que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe 
tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. 

2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constitu-
íam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte de 
que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.
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Artigo 12
Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua 

correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da 
lei contra tais interferências ou ataques.

Artigo 13 
1. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de 

cada Estado. 
2. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio e a esse regressar.

Artigo 14
1. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros 

países. 
2. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por cri-

mes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.

Artigo 15 
1. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. 
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de 

nacionalidade.

Artigo 16
1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou reli-

gião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação 
ao casamento, sua duração e sua dissolução. 

2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. 
3. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da socieda-

de e do Estado.

Artigo 17
1. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.

Artigo 18 
Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; esse direito 

inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença 
pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular.

Artigo 19 
Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; esse direito inclui a liberdade 

de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quais-
quer meios e independentemente de fronteiras.
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Artigo 20
1. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. 
2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.

Artigo 21 
1. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou por 

intermédio de representantes livremente escolhidos. 
2. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. 
3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; essa vontade será expressa em 

eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que 
assegure a liberdade de voto.

Artigo 22 
Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo 

esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada 
Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvol-
vimento da sua personalidade.

Artigo 23
1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 

favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 
2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. 
3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe 

assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se 
acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 

4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção de seus 
interesses.

Artigo 24
Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de tra-

balho e a férias remuneradas periódicas.

Artigo 25 
1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família 

saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença invalidez, viuvez, velhice ou ou-
tros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 

2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, 
nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social.

Artigo 26 
1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus 

elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional 
será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. 
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2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana 
e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A ins-
trução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou 
religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 

3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a 
seus filhos.

Artigo 27 
1. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de 

fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. 
2. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de 

qualquer produção científica literária ou artística da qual seja autor.

Artigo 28 
Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades 

estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados.

Artigo 29
1. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvi-

mento de sua personalidade é possível. 
2. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limi-

tações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e 
respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem 
pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. 

3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente 
aos objetivos e princípios das Nações Unidas.

Artigo 30 
Nenhuma disposição da presente Declaração poder ser interpretada como o reconhecimento a 

qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato 
destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos.
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MÓDULO VI – PROGRAMA 5 S

Método que visa tornar os ambientes de trabalho organizados, ordenados, limpos e saudáveis, 
o Programa 5S pode ser considerado a porta de entrada para a Qualidade Total.

O Programa 5S foi concebido por Kaoru Ishikawa em 1950, no Japão do pós-guerra (2ª Guerra 
Mundial). Leva esse nome devido às iniciais das cinco palavras japonesas que sintetizam as cinco eta-
pas do programa: SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU, SHITSUKE.

* Tenha sempre em mente: o que é inútil para você pode ser útil para outra pessoa.
O programa 5S não se resume a mudar a aparência do local de trabalho ou outro local qualquer. 

Na verdade, sua essência é outra: MUDAR ATITUDES E COMPORTAMENTO.
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  TEXTO COMPLEMENTAR

Brasil: sociedade do desperdício

Em 2010, o País produziu 60,8 milhões de toneladas de lixo, quantidade 6,8% mais alta que a 
de 2009 e seis vezes maior que o crescimento populacional.

Por  Reinaldo Canto — publicado 03/05/2011

Em 2010, o Brasil produziu 60,8 milhões de toneladas dos chamados resíduos sólidos urbanos. 
Essa quantidade foi 6,8% mais alta que a registrada em 2009 e seis vezes maior que o crescimento 
populacional que, no mesmo período, ficou em pouco mais de 1%. De todo esse resíduo, cerca de 6,5 
milhões de toneladas foram a parar em rios, córregos e terrenos baldios. Ainda 42,4%, ou seja, 22,9 
milhões de toneladas foram depositados em lixões e aterros controlados e que não fazem o tratamen-
to adequado dos resíduos. Estas conclusões fazem parte do estudo Panorama dos Resíduos Sólidos 
divulgado na semana passada pela Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais).

Detalhes do mesmo relatório demonstram que estamos muito, mas muito distantes de tornar 
o consumo consciente uma prática cotidiana na vida das pessoas em nosso país. Um bom exemplo é 
que no ano passado, a média de lixo gerado por brasileiro ficou em 378 quilos, o que é 5,3% superior 
aos 359 quilos de lixo per capita computados em 2009.

O que esperar do futuro 
Em uma sociedade de consumo que vem se caracterizando pelo culto ao descartável, a quanti-

dade de lixo é proporcional a falta de consciência e ações que passam por todos os setores, sejam eles 
públicos ou privados, até chegar ao próprio cidadão.

Se por um lado podemos registrar com orgulho que no Brasil temos o mais alto nível de recicla-
gem de latinhas de alumínio do mundo, por outro, também é fácil afirmar que existem materiais tão 
diversos como papel, papelão, vidro, isopor, garrafas PET, sacolas plásticas e tantos outros que são 
perfeitamente recicláveis e que simplesmente não o são, por falta de apoio a coleta e comercialização. 
Pelo menos 30% dos lixos domiciliares são compostos de materiais recicláveis, mas apenas 1% acaba 
sendo, efetivamente, recuperado pela coleta seletiva.

É muito triste imaginar que toneladas de material reciclável entopem os lixões e aterros quando 
poderiam voltar a ser utilizados por empresas em produção de novos produtos. Um caso exemplar 
é o do vidro. Um quilo de vidro é totalmente aproveitado na reciclagem num círculo virtuoso que 
contribui para que não sejam necessárias as extrações de matérias-primas existentes na natureza. 
Isso vale para todos os outros materiais que são descartados. Papéis reutilizados e reciclados evitam 
o corte de árvores; sacolas plásticas reutilizadas e recicladas deixam de entupir bueiros, poluir rios e 
mares etc.

As razões para esse estado de coisas são inúmeras: ausência de políticas públicas efetivas de 
incentivo a coleta e reciclagem e de educação ambiental para a população; uma parte da iniciativa 
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privada que não se empenha em tratar resíduos e criar ações para reaproveitamento de materiais 
na sua linha de produção e o cidadão que desperdiça, não reutiliza, não recicla e ainda joga lixo nas 
praças, ruas, rios e lagos.

Política Nacional de Resíduos Sólidos para mudar a realidade 
Boa parte das esperanças para reverter esse quadro reside na Política Nacional de Resíduos Só-

lidos (PNRS), regulamentada em dezembro de 2010 e que estabelece o princípio da responsabilidade 
compartilhada em relação à destinação dos resíduos. Todos os integrantes da cadeia produtiva sejam 
eles fabricantes, distribuidores, importadores, comerciantes e até mesmo os consumidores serão res-
ponsáveis por todo o processo de ciclo de vida do produto até a disposição final, também conhecido 
como logística reversa. Nessa conta de responsabilidades também estarão inseridos os serviços de 
limpeza públicos e de manejo dos resíduos sólidos. A lei prevê ainda o fim dos lixões em todos os 
municípios brasileiros até 2014.

Diante do aumento da geração de lixo, os desafios propostos pela nova política são enormes e 
vão requerer esforços dobrados nos próximos anos. Portanto, é preciso também trazer outras ques-
tões para a discussão que contribuam para avançar nesse processo.

Cobrar o que é de graça, aumentar o preço do que for muito barato 
Um caminho é dar o devido valor ao que hoje é tratado como lixo. Se o poder público garantisse 

preços convidativos para os materiais hoje menos atrativos, tenho certeza que teríamos mais plás-
ticos, papéis, vidros, isopores, entre outros, sendo recolhidos com eficiência e, consequentemente, 
voltariam para a cadeia produtiva ao invés de descartados.

Vivemos situações críticas em várias áreas vitais para a sobrevivência humana, a questão da 
geração do lixo, da contaminação das águas, o desmatamento e o aquecimento global estão entre as 
principais. Infelizmente, medidas isoladas sejam do poder público, sejam da iniciativa privada e até de 
cidadãos mais conscientes são louváveis, mas de resultado limitado.

Cobrar por todos esses materiais e embalagens dando valor ao que as pessoas hoje descartam 
seria uma maneira rápida de mudar a realidade tenebrosa do desperdício, do descarte inconsequente 
e da falta de educação.

O melhor, é claro, seria conquistar consciências, mas é óbvio também que os resultados tem 
sido modestos até mesmo nos países ditos desenvolvidos e educados.

Boa notícia chega do varejo! 
Falando em outros países, algo que já foi adotado fora do Brasil vai chegar por aqui nos próximos 

dias: a cobrança pelas sacolas plásticas!
No próximo dia 9 de maio, um acordo será assinado pela APAS (Associação Paulista de Super-

mercados) e o Governo do Estado de São Paulo prevendo, inicialmente, uma campanha de 6 meses 
para a conscientização do consumidor para a importância de usar sacolas retornáveis, caixas ou carri-
nhos de feira no transporte das compras. Após esse período, ou seja, meados de novembro, as sacolas 
plásticas tradicionais, que demoram cerca de 100 anos para se decompor, serão substituídas por saco-
linhas feitas à base de amido. Essa nova sacola se decompõe no máximo em 180 dias e será vendida 
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pelo preço de custo (R$ 0,20 a unidade).
Essa experiência já foi adotada com sucesso em Jundiaí, cidade de 370 mil habitantes, próxima 

a Campinas. Hoje apenas 5% dos consumidores acabam por adquirir as sacolinhas biodegradáveis. A 
maioria esmagadora já se acostumou a nova realidade e, como em outros países, abandonou o uso 
das sacolas descartáveis.

Quem sabe se com mais ações como essa e um pouquinho mais de consciência, os números do 
Panorama de Resíduos Sólidos em 2012 não poderão apresentar surpresas mais agradáveis que os 
deste ano?

MÓDULO VII 
RESPONSABILIDADE SOCIAL NO CONTEXTO PROFISSIONAL

De acordo com OLIVEIRA (2011), “a globalização que requer novas tecnologias e mudanças na 
produção demanda também um novo tipo de profissional, flexível, criativo, capaz de compreender 
todo o processo por trás da atividade que exerce. Esse profissional deve também entender o papel 
fundamental que pode ter em sua comunidade, buscando seu desenvolvimento pessoal, porém sem 
prejuízo para o coletivo.” 

Em um mundo que apresenta tantos desafios, não é possível que um profissional, de qualquer 
área, não se preocupe com o peso das suas decisões e ações.

Utilizar suas habilidades técnicas para buscar soluções para problemas vivenciados por um de-
terminado grupo de pessoas é somente uma das vertentes da Responsabilidade Social no contexto 
profissional.

Dependendo da área onde atua, o profissional já desenvolve ações que têm um contexto social, 
ou ambiental, bastante explícito. É o caso, por exemplo, de profissionais da educação, saúde, assis-
tência social, de funcionários de ONGs. A atividade que estes profissionais desempenham exigem que 
eles estejam em sintonia com questões sociais.

O mesmo acontece, por exemplo, com um Técnico em Meio Ambiente, cuja atuação já é desen-
volvida tendo sempre como foco a sustentabilidade ambiental.

Mas, o que acontece com profissionais de áreas que, aparentemente, não estão relacionadas a 
contextos sociais ou ambientais?

Em algumas áreas, a falta de sintonia com questões sociais ou ambientais é somente aparente. 
Aparente porque a Responsabilidade Social está em todas as áreas. 

Um Técnico em Eletrônica, por exemplo, pode desenvolver um novo modelo de cadeira de rodas 
motorizada. Além do produto em si, ser totalmente relacionado à Responsabilidade Social, a mesma 
estará mais em evidência se o profissional pensar em uma solução para diminuir o custo de tal cadeira; 
possibilitando assim que mais pessoas com necessidades especiais possam ter acesso a esse recurso.

Para quem pensa que a área de exatas está fora do contexto social, isso não é verdade.
Esta área está recheada de recursos que são desenvolvidos para melhorar a qualidade de vida 

das pessoas.
Mas, o profissional pode, e deve ir além das suas atividades profissionais. Isto nos leva a outra 

vertente da Responsabilidade Social no contexto profissional: o voluntariado.
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De acordo com a Organização das Nações Unidas, “voluntário é o jovem, adulto ou idoso que, 
devido a seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração, a 
diversas formas de atividades de bem estar social ou outros campos.”

No Brasil, o artigo 1º da Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, define como serviço voluntário 
“a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, 
ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, 
científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.”

Independente da forma como é definido o voluntariado, o que fica claro, quando o assunto é 
abordado é que o voluntário é aquele que pensa no outro, que se dispõe a doar seu tempo em prol do 
coletivo, seja desenvolvendo ações que são relacionadas ao seu dia a dia profissional, seja desenvol-
vendo ações que o levem a sair de sua zona de conforto.

Seja qual for a definição, o voluntário é alguém que “respira” Responsabilidade Social, no seu 
mais profundo sentido.
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  TEXTO COMPLEMENTAR

Trecho retirado do artigo Responsabilidade social e voluntariado no Brasil, de Renato 
Arcúrio

Um objetivo comum e a cada dia mais presente na vida das organizações é a responsabilidade 
social e entre as pessoas o voluntariado, que juntos estão ganhando força e crescendo em busca de 

um desenvolvimento sustentável.

Renato Arcúrio

[...] Trabalho Voluntário

Ser voluntário é doar o tempo para causas de interesses sociais. A ação voluntária requer pre-
paração e responsabilidades. O voluntariado é uma forma de participação cidadã, da qual todos os 
indivíduos, sem restrição física, social, de escolaridade ou financeira, podem participar.

O papel dos voluntários, antes tido como filantrópico e assistencialista, hoje representa um mar-
co de transformação social que amplia o alcance desse serviço em diferentes atividades e agrega 
valores.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), no Manual do Voluntário: “o voluntário é o 
jovem ou adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte de seu 
tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar 
social ou outros campos”.

No Brasil, a Lei 9.608 de 18 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre os serviços voluntários, 
define o voluntariado como o trabalho não remunerado realizado por pessoas físicas, que não gera 
nenhum tipo de vínculo empregatício, obrigações trabalhistas ou previdenciárias.

O voluntário é aquele que está disposto a olhar o outro, importando-se com ele e fazendo algo 
de bom pela pessoa que pretende ajudar, doando para isso seu tempo, trabalho e talento. Em situ-
ações de desastres, os voluntários, devidamente capacitados e em sintonia com os órgãos oficiais 
responsáveis, podem contribuir trazendo novas idéias, executando tarefas, exercendo funções especí-
ficas e, principalmente, multiplicando esforços.

Por canalizar esforços de pessoas de diferentes áreas e diferentes níveis hierárquicos num pro-
pósito comum, muitos voluntários concordam que as ações de voluntariado derrubam quaisquer bar-
reiras impostas pela rotina do trabalho. Além disso, estimulam o sentimento de equipe, o que propicia 
uma integração ainda maior.

Voluntariado no Brasil

Desde nossa colonização temos trabalho voluntário no Brasil, só que com características e obje-
tivos diferentes, e o que é interessante é que ele sempre foi importante para a sociedade. A caridade, 
o assistencialismo, e a militância política deram lugar à solidariedade, ao desejo de fazer o bem, ao 
exercício de cidadania.

O trabalho voluntário nos últimos 10 anos assumiu um significado muito especial e significativo, 
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pois de um caráter muito mais voltado para a caridade e o altruísmo, o trabalho voluntário passa a 
ter uma característica de vontade de mudança e transformação. Esta característica está muito ligada, 
talvez, a um sentimento de responsabilidade e de culpa que, entre outros, contribuíram para o nasci-
mento da visão de responsabilidade social. Um breve histórico do trabalho voluntário na Brasil, para 
termos uma idéia de sua evolução e de sua compreensão atual.

Séc. XVI – primeiras manifestações de assistência social, baseadas em princípios da caridade 
cristã. Segunda metade do séc. XIX – “cruzada filantrópica” em vista da disseminação de doenças 
contagiosas (órfãos, alienados, inválidos, delinquentes), trabalho essencialmente feminino com enfo-
que na caridade. A partir de 1930 – conceito de filantropia – a partir da transferência do Estado para 
a sociedade civil da atenção social à grande massa de trabalhadores sem carteira assinada. Final da 
década de 50 – movimentos sociais reivindicatórios estruturam organizações, sofrendo retração de 
1965 a 1980 por influência do Estado. Anos 80 – corresponsabilidades das questões sociais entre Es-
tado, sociedade civil (ONGs, Fundações e empresas). Anos 90 – voluntário é o cidadão motivado pela 
solidariedade e participação em prol de causas de interesse social e comunitário.

Segundo Lima(2010),
O caráter de mudança e ajuste social, que o trabalho voluntário propõe atualmente, não há dú-

vida de sua importância, pois que esse movimento de pessoas que se dispõem a ajudar, pressupõe um 
movimento de mudança de atitude e, portanto, mudança de ética, já que ela – orientadora da conduta 
individual e social - é o determinante de fato do quadro de exclusão.

Além da importância natural que têm os esforços voltados ao trabalho e aos estudos em busca 
de desenvolvimento acadêmico e profissional, ganha cada vez mais relevância no currículo o campo 
dedicado aos trabalhos voluntários. Um dos motivos para que isso ocorra é a preocupação das pró-
prias empresas com o conceito de sustentabilidade. Pela lógica das empresas, se elas querem ser bem 
vistas do ponto de vista sócio-ambiental, é essencial que seus funcionários deem o exemplo primeiro.

Ética no Voluntariado

O trabalho solidário, por meio do voluntariado, respeita valores, regras e princípios éticos, como 
em qualquer profissão. Todo voluntário possui uma motivação e, independente desta, é essencial in-
tegrar responsabilidades e ética na função a ser executada.

Sobre isso, Srour (2000, p.51) afirma:
Os dispositivos que compõem os códigos morais traduzem valores, princípios, normas ou idéias 

e vão sendo aplicados pelos agentes a situações concretas. Funcionam, portanto, como receituários, 
compêndios de prescrições ou manuais a seguir nas mais diversas ocorrências.

Ao optar por assumir esse papel de voluntário, o cidadão deve ter em mente que em conjunto 
a isto deve adotar uma postura ética que esteja de acordo com o papel que ele está se propondo a 
exercer.

De acordo com Srour apud Souza (2000, p. 57), “a ética não é uma etiqueta que a gente põe 
e tira, é uma luz que a gente projeta para segui-la com os nossos pés, do modo que pudermos, com 
acertos e erros, sempre e sem hipocrisia”.

Esse conceito confirma a importância da ética em todos os momentos, seja ele profissional ou 
pessoal, e no trabalho voluntário a ética deve estar sempre alinhada de acordo com o objetivo do bem 
social para que o trabalho tenha sentido e resultados satisfatórios para a sociedade.

Sobre isso, Neto e Froes (2001, p. 15) afirmam, “A ética da responsabilidade social veio para 
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superar os efeitos perversos da ética da irresponsabilidade social, dos globalismos ideologizantes, do 
domínio do dinheiro em estado puro e consumismos desenfreados.”

Com isso percebemos que não basta apenas ter a idéia de adotar uma causa social, para ser um 
voluntário devemos adotar a ética como fonte de princípios e como um caminho que devemos seguir 
diariamente em busca dos objetivos sócias.

Benefícios do Trabalho Voluntário

O voluntariado tem um impacto significativo e positivo na comunidade. Mas também traz van-
tagens para o próprio voluntário. Pode trazer: maior estabilidade emocional, possibilidade de fazer o 
que realmente gosta, oportunidade de fazer novas amizades e ampliar o seu círculo de relacionamen-
tos, descoberta de novas potencialidades, que não havia percebido antes, mudanças de pontos de vis-
tas sobre o seu próprio valor, melhorando inclusive a auto-estima, opções de impulsionar sua carreira, 
entre outros. O voluntariado é uma excelente ferramenta para ajudar a desenvolver sua comunidade 
e causar um impacto positivo na qualidade de vida das pessoas.

Peter Drucker, certamente o maior consultor do século, há décadas já dizia que o funcionário 
que presta serviços voluntários, por ser solidário à dor do próximo, é mais produtivo.

Cada vez mais comum nas entrevistas de emprego e estágio, o questionamento sobre a realiza-
ção de trabalhos temporários ou mesmo voluntários são muito importantes para descrever o perfil de 
um candidato.

Isso porque a impressão passada é de que o profissional investe parte do seu tempo em outras 
pessoas e possui qualidades como facilidade de relacionamento interpessoal e capacidade de ouvir. 
Mas o principal aspecto positivo dessa ação é que o candidato não é acomodado. Ele realiza ações 
importantes - mesmo não ganhando para isso – e deixa claro que seu objetivo não é apenas o salário, 
mas também o projeto que realiza.

Mas não é apenas pela melhoria da forma como a empresa é vista perante a sociedade que faz 
do voluntariado algo valorizado. Esse tipo de iniciativa leva o profissional a desenvolver valores como 
iniciativos e trabalho em grupo, o que é útil especialmente para pessoas em início de carreira cuja 
pouca experiência pode limitar a disputa por vagas. Outra habilidade desenvolvida por profissionais 
engajados em causas voluntárias é a de alcançar objetivos por meio da gestão de recursos escassos, 
característica inerente a grande parte dos projetos sociais.

Para as empresas, é ótimo ter colaboradores com esse perfil, pois eles são capazes de fazer a 
diferença em situações em que a maioria não reage. Já os candidatos, precisam estar atentos ao fato 
de que o voluntariado exige tempo de dedicação, frequência e disponibilidade.

Existem inúmeras vantagens para as pessoas que desenvolvem um trabalho voluntário que po-
demos citar, porém a maior vantagem que pode ser percebida é a de que o voluntário está caminhan-
do de mãos dadas com a sociedade em busca de um mundo melhor.

Considerações Finais

Muita gente não dá tanta credibilidade ao trabalho voluntário. Entretanto, quem já participou 
de uma atividade como essa sabe o quanto é gratificante. Além de gerar benefícios pessoais, este é o 
tipo de ação que pode contribuir para o seu crescimento profissional.

No caso da empresa, a marca fica fortalecida, a produtividade aumenta e os funcionários passam 
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a se comprometer ainda mais, resultando na conquista de um número maior de clientes. Além disso, o 
voluntariado favorece o trabalho em equipe e deixa o ambiente na organização mais agradável.

Para o empregado, ele promove a possibilidade de trabalho em grupo, desenvolvendo várias ha-
bilidades, como capacidade de resolver problemas e de propor soluções. Outra vantagem do trabalho 
voluntário é que ele pode enriquecer o seu currículo e abrir portas para um novo emprego.

Apesar de tudo, os verdadeiros beneficiados são aqueles que recebem este tipo de ação. Por 
isso, não deixe de ajudar, pois não há forma melhor de fazer bem a si mesmo, do que fazendo o bem 
a outras pessoas.

Assim, finalizo este projeto mostrando que a responsabilidade social e o trabalho voluntário es-
tão caminhando juntos nesse processo de sustentabilidade e que com o empenho de todos na busca 
do bem comum, podemos viver em uma sociedade cada vez melhor.
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ACESSANDO O WORD
 

 Acione o botão “Iniciar” através das teclas CTRL + ESC. Na sequência, utilize a seta para baixo 
até localizar a lista de todos os programas (ou menu Programas). 

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione mais uma 
vez a seta para baixo e desça até encontrar “Microsoft Office Word 2010”, que deverá ser escolhida 
pressionando-se ENTER.

Acessando o Word

Acione o botão “Iniciar” através das teclas

até localizar a lista de todos os programas (ou menu Programas). 

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

uma vez a seta para baixo e desça até encontrar

ser escolhida pressionando

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

“Documento 1”, e uma janela surge, a qual será descrita abaixo: 
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esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

principais açõe

minimizar (deixa

Acessando o Word

Acione o botão “Iniciar” através das teclas

até localizar a lista de todos os programas (ou menu Programas). 

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

uma vez a seta para baixo e desça até encontrar

ser escolhida pressionando

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

Documento 1”, e uma janela surge, a qual será descrita abaixo: 
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Acessando o Word

Acione o botão “Iniciar” através das teclas

até localizar a lista de todos os programas (ou menu Programas). 

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

uma vez a seta para baixo e desça até encontrar

ser escolhida pressionando

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

Documento 1”, e uma janela surge, a qual será descrita abaixo: 
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Acessando o Word

Acione o botão “Iniciar” através das teclas

até localizar a lista de todos os programas (ou menu Programas). 

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

uma vez a seta para baixo e desça até encontrar

ser escolhida pressionando

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

Documento 1”, e uma janela surge, a qual será descrita abaixo: 
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Acessando o Word

Acione o botão “Iniciar” através das teclas

até localizar a lista de todos os programas (ou menu Programas). 

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

uma vez a seta para baixo e desça até encontrar
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Acessando o Word
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se ENTER.
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até localizar a lista de todos os programas (ou menu Programas). 

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

uma vez a seta para baixo e desça até encontrar

se ENTER.

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

Documento 1”, e uma janela surge, a qual será descrita abaixo: 

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

de espaços e usando as setas para cima e para baixo) aparecerão no canto 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

s de controle da janela do Word.

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

Acione o botão “Iniciar” através das teclas

até localizar a lista de todos os programas (ou menu Programas). 

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

uma vez a seta para baixo e desça até encontrar

se ENTER. 

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

Documento 1”, e uma janela surge, a qual será descrita abaixo: 

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

de espaços e usando as setas para cima e para baixo) aparecerão no canto 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

s de controle da janela do Word.

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

Acione o botão “Iniciar” através das teclas CTRL + ESC. Na sequência, utilize a seta

até localizar a lista de todos os programas (ou menu Programas). 

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

uma vez a seta para baixo e desça até encontrar

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

Documento 1”, e uma janela surge, a qual será descrita abaixo: 

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

de espaços e usando as setas para cima e para baixo) aparecerão no canto 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

s de controle da janela do Word.

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

CTRL + ESC. Na sequência, utilize a seta

até localizar a lista de todos os programas (ou menu Programas). 

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

uma vez a seta para baixo e desça até encontrar

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

Documento 1”, e uma janela surge, a qual será descrita abaixo: 

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

de espaços e usando as setas para cima e para baixo) aparecerão no canto 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

s de controle da janela do Word.

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

CTRL + ESC. Na sequência, utilize a seta

até localizar a lista de todos os programas (ou menu Programas). 

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

uma vez a seta para baixo e desça até encontrar

 

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

Documento 1”, e uma janela surge, a qual será descrita abaixo: 

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

de espaços e usando as setas para cima e para baixo) aparecerão no canto 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

s de controle da janela do Word.

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

CTRL + ESC. Na sequência, utilize a seta

até localizar a lista de todos os programas (ou menu Programas). 

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

uma vez a seta para baixo e desça até encontrar “Microsoft Office Word 2010”, que deverá 

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

Documento 1”, e uma janela surge, a qual será descrita abaixo: 

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

de espaços e usando as setas para cima e para baixo) aparecerão no canto 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

s de controle da janela do Word.

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

CTRL + ESC. Na sequência, utilize a seta

até localizar a lista de todos os programas (ou menu Programas). 

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

“Microsoft Office Word 2010”, que deverá 

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

Documento 1”, e uma janela surge, a qual será descrita abaixo: 

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

de espaços e usando as setas para cima e para baixo) aparecerão no canto 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

s de controle da janela do Word. Os controles da janela servem para 

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

CTRL + ESC. Na sequência, utilize a seta

até localizar a lista de todos os programas (ou menu Programas). 

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

“Microsoft Office Word 2010”, que deverá 

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

Documento 1”, e uma janela surge, a qual será descrita abaixo: 

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

de espaços e usando as setas para cima e para baixo) aparecerão no canto 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

Os controles da janela servem para 

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

CTRL + ESC. Na sequência, utilize a seta

até localizar a lista de todos os programas (ou menu Programas). 

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

“Microsoft Office Word 2010”, que deverá 

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

Documento 1”, e uma janela surge, a qual será descrita abaixo: 

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

de espaços e usando as setas para cima e para baixo) aparecerão no canto 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

Os controles da janela servem para 

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

CTRL + ESC. Na sequência, utilize a seta

até localizar a lista de todos os programas (ou menu Programas). 

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

“Microsoft Office Word 2010”, que deverá 

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

Documento 1”, e uma janela surge, a qual será descrita abaixo: 

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

de espaços e usando as setas para cima e para baixo) aparecerão no canto 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

Os controles da janela servem para 

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

CTRL + ESC. Na sequência, utilize a seta

até localizar a lista de todos os programas (ou menu Programas). 

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

“Microsoft Office Word 2010”, que deverá 

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

Documento 1”, e uma janela surge, a qual será descrita abaixo:  

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

de espaços e usando as setas para cima e para baixo) aparecerão no canto 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

Os controles da janela servem para 

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

CTRL + ESC. Na sequência, utilize a seta

até localizar a lista de todos os programas (ou menu Programas).  

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

“Microsoft Office Word 2010”, que deverá 

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

 

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

de espaços e usando as setas para cima e para baixo) aparecerão no canto 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

Os controles da janela servem para 

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

CTRL + ESC. Na sequência, utilize a seta

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

“Microsoft Office Word 2010”, que deverá 

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

de espaços e usando as setas para cima e para baixo) aparecerão no canto 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

Os controles da janela servem para 

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

CTRL + ESC. Na sequência, utilize a seta

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

“Microsoft Office Word 2010”, que deverá 

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

de espaços e usando as setas para cima e para baixo) aparecerão no canto 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

Os controles da janela servem para 

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

CTRL + ESC. Na sequência, utilize a seta

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

“Microsoft Office Word 2010”, que deverá 

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

de espaços e usando as setas para cima e para baixo) aparecerão no canto 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

Os controles da janela servem para 

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

CTRL + ESC. Na sequência, utilize a seta

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

“Microsoft Office Word 2010”, que deverá 

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

de espaços e usando as setas para cima e para baixo) aparecerão no canto 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

Os controles da janela servem para 

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

CTRL + ESC. Na sequência, utilize a seta

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

“Microsoft Office Word 2010”, que deverá 

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

de espaços e usando as setas para cima e para baixo) aparecerão no canto 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

Os controles da janela servem para 

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

CTRL + ESC. Na sequência, utilize a seta para baixo 

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

“Microsoft Office Word 2010”, que deverá 

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

de espaços e usando as setas para cima e para baixo) aparecerão no canto 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

Os controles da janela servem para 

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

para baixo 

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione

“Microsoft Office Word 2010”, que deverá 

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de  

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

de espaços e usando as setas para cima e para baixo) aparecerão no canto superior 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

Os controles da janela servem para 

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

para baixo 

Depois, acione a seta para baixo até encontrar a opção “Microsoft Office”. Pressione mais 

“Microsoft Office Word 2010”, que deverá 

 

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

superior 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

Os controles da janela servem para 

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

para baixo 

mais 

“Microsoft Office Word 2010”, que deverá 

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

superior 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

Os controles da janela servem para 

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

para baixo 

mais 

“Microsoft Office Word 2010”, que deverá 

ão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra 

superior 

esquerdo funções como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as 

Os controles da janela servem para 

visível apenas uma tarja com o nome da janela no canto inferior da 

Fonte: print sreen do aplicativo operacional windows

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de 
“Documento 1”, e uma janela surge, a qual será descrita abaixo: 

Menu Controles

Acionando o botão do Word (ao pressionar ALT da esquerda simultaneamente com a barra de 
espaços e usando as setas para cima e para baixo) aparecerão no canto superior esquerdo funções 
como: Restaurar, Minimizar, Maximizar, Fechar, entre outras, que são as principais ações de controle 
da janela do Word. Os controles da janela servem para minimizar (deixando visível apenas uma tarja 
com o nome da janela no canto inferior da janela), maximizar (ficando do tamanho da tela), restaurar 
(pode ser redimensionada conforme a necessidade) e fechar (fechar a janela). Atalho para: Restaurar 
janela: ALT + F5. Para maximizar: CTRL + F10.
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janela), maximizar (ficando do tamanho da tela), restaurar (pode ser redimensionada 

conforme a necessidade) e fechar (fechar a janela). Atalho para: Restaurar janela: ALT + F5. 

Para maximizar: CTRL + F10. 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de Ferramentas de Acesso Rápido  

Ao trabalhar em um documento, você executa algumas ações que são gerais ou repetitivas 

e, por padrão, quando o Pacote Office é instalado, os botões que aparecem nessa barra são 

os seguintes: Salvar, Desfazer e Refazer. Para acionar está barra tecle ALT, em seguida SHIFT 

+ TAB, e navegue com a seta para a direita pelos botões - para acioná-los tecle ENTER 

 

 

 

 

 

Barra de Ferramentas de Acesso Rápido 

Ao trabalhar em um documento, você executa algumas ações que são gerais ou repetitivas e, 
por padrão, quando o Pacote Office é instalado, os botões que aparecem nessa barra são os seguintes: 
Salvar, Desfazer e Refazer. Para acionar está barra tecle ALT, em seguida SHIFT + TAB, e navegue com a 
seta para a direita pelos botões - para acioná-los tecle ENTER

janela), maximizar (ficando do tamanho da tela), restaurar (pode ser redimensionada 

conforme a necessidade) e fechar (fechar a janela). Atalho para: Restaurar janela: ALT + F5. 

Para maximizar: CTRL + F10. 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de Ferramentas de Acesso Rápido  

Ao trabalhar em um documento, você executa algumas ações que são gerais ou repetitivas 

e, por padrão, quando o Pacote Office é instalado, os botões que aparecem nessa barra são 

os seguintes: Salvar, Desfazer e Refazer. Para acionar está barra tecle ALT, em seguida SHIFT 

+ TAB, e navegue com a seta para a direita pelos botões - para acioná-los tecle ENTER 

 

 

 

 

 

Barra de Título

Mostra o título do programa e o nome do documento (arquivo) que está aberto atualmente. 
Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

 

Barra de Título

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

 

Botão Ajuda 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

 

 

Barra de status 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

 

Área do documento 

Local no qual os 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

 

Barra de Título

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

  

Botão Ajuda 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Barra de status 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Área do documento 

Local no qual os 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Barra de Título

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Botão Ajuda 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Barra de status 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Área do documento 

Local no qual os 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Barra de Título

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Botão Ajuda 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Barra de status 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Área do documento 

Local no qual os 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Barra de Título

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Botão Ajuda 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Barra de status 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Área do documento 

Local no qual os 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Barra de Título 

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Botão Ajuda  

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Barra de status 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Área do documento 

Local no qual os 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

 

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Barra de status  

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Área do documento 

Local no qual os 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Área do documento  

Local no qual os textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor. 

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Está localizada na margem inferior da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a local (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

Mostra o título do programa e o nome do documento (

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

documento (

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

documento (

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

documento (

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

documento (

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

documento (arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1.  

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações.  

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações.  

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

 

 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

Botão Ajuda 

Acessa a ajuda do Office.com ou a local (salva no computador). Pressione ALT, seta para a direita 
até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as informações encontradas. 
Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Barra de Título

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

 

Botão Ajuda 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

 

 

Barra de status 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

 

Área do documento 

Local no qual os 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

 

Barra de Título

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

  

Botão Ajuda 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Barra de status 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Área do documento 

Local no qual os 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Barra de Título

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Botão Ajuda 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Barra de status 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Área do documento 

Local no qual os 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Barra de Título

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Botão Ajuda 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Barra de status 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Área do documento 

Local no qual os 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Barra de Título

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Botão Ajuda 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Barra de status 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Área do documento 

Local no qual os 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Barra de Título 

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Botão Ajuda  

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Barra de status 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Área do documento 

Local no qual os 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

 

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Barra de status  

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Área do documento 

Local no qual os 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Área do documento  

Local no qual os textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor. 

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Está localizada na margem inferior da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a local (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

Mostra o título do programa e o nome do documento (

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

documento (

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

documento (

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

documento (

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

documento (

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

documento (arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1.  

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações.  

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações.  

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

 

 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 
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Informática

Barra de status 

Está localizada na margem inferior da tela e mostra informações sobre o documento, tais como 
o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. Pressione o número 
9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Barra de Título

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

 

Botão Ajuda 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

 

 

Barra de status 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

 

Área do documento 

Local no qual os 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

 

Barra de Título

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

  

Botão Ajuda 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Barra de status 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Área do documento 

Local no qual os 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Barra de Título

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Botão Ajuda 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Barra de status 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Área do documento 

Local no qual os 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Barra de Título

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Botão Ajuda 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Barra de status 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Área do documento 

Local no qual os 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Barra de Título

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Botão Ajuda 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Barra de status 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Área do documento 

Local no qual os 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Barra de Título 

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Botão Ajuda  

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Barra de status 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Área do documento 

Local no qual os 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

 

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Barra de status  

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Área do documento 

Local no qual os 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

Área do documento  

Local no qual os textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor.

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

inserido à esquerda do cursor. 

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Está localizada na margem inferior

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a loca

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

Está localizada na margem inferior da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

Mostra o título do programa e o nome do 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

Acessa a ajuda do Office.com ou a local (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

Mostra o título do programa e o nome do documento (

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

documento (

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

documento (

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

documento (

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

documento (

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

documento (arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1. 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

informações encontradas. Um atalho rápido é a tecla de função F1.  

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

Pressione o número 9 do teclado numérico para confirmar estas informações.  

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações. 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

Pressione o número 0 do teclado numérico para que o Virtual Vision leia essas informações.  

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

arquivo) que está aberto atualmente. 

 

 

l (salva no computador). Pressione ALT, seta para a 

direita até a opção Ajuda, em seguida tecle ENTER e navegue com o TAB sobre as 

da tela e mostra informações sobre o documento, tais 

como o número da página, total de páginas e de palavras no texto, além da página atual. 

textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical 

piscando, chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será 

Área do documento 

Local no qual os textos são digitados e editados. Nesta área existe uma barra vertical piscando, 
chamada de cursor ou ponto de inserção. Qualquer caractere digitado será inserido à esquerda do 
cursor.

 

Guia Arquivo 

Para acioná-la tecle ALT + A e navegue com a seta para baixo pelas opções. Abaixo descrevere-
mos alguns de seus itens: 

Guia Arquivo  

Para acioná-la tecle ALT + A e navegue com a seta para baixo pelas opções. Abaixo 

descreveremos alguns de seus itens:  

 

 

 

 

 

Novo 

Esta opção abre uma janela para um novo documento. O modelo padrão é documento em 

branco. Para abrir um documento em branco, pressione ALT + A, desça na opção Novo e 

tecle ENTER duas vezes. Atalho: CTRL + O.  

Documentos Recentes 

Nesta área aparecerão os últimos documentos abertos. Para acessar esta lista basta acionar 

o guia Arquivo por meio das teclas Alt + A, descer até a opção recente, teclar ENTER, navegar 

com a seta para baixo e para cima até encontrar o documento desejado, e teclar ENTER para 

abri-lo.  

Fechar 

Existem várias formas de encerrar o Word. Uma delas é por meio da guia Arquivo, “Fechar”. 

Pressione ALT + A, SHIFT + TAB, seta para a direita até o botão fechar e pressione ENTER. 

Caso haja alguma alteração em seu documento que não tenha sido salva, aparecerá a 

seguinte mensagem: “Microsoft Word, deseja salvar as alterações em Documento 1?”. Use o 

TAB para navegar entre as opções “Sim”, “Não” ou “Cancelar” e tecle ENTER para acionar a 

opção desejada. Atalho: CTRL + F4.  

 

Novo

Esta opção abre uma janela para um novo documento. O modelo padrão é documento em bran-
co. Para abrir um documento em branco, pressione ALT + A, desça na opção Novo e tecle ENTER duas 
vezes. Atalho: CTRL + O. 

Documentos Recentes

Nesta área aparecerão os últimos documentos abertos. Para acessar esta lista basta acionar o 
guia Arquivo por meio das teclas Alt + A, descer até a opção recente, teclar ENTER, navegar com a seta 
para baixo e para cima até encontrar o documento desejado, e teclar ENTER para abri-lo. 

Fonte: print sreen do aplicativo operacional  windows 
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Informática

Fechar

Existem várias formas de encerrar o Word. Uma delas é por meio da guia Arquivo, “Fechar”. 
Pressione ALT + A, SHIFT + TAB, seta para a direita até o botão fechar e pressione ENTER. Caso haja 
alguma alteração em seu documento que não tenha sido salva, aparecerá a seguinte mensagem: “Mi-
crosoft Word, deseja salvar as alterações em Documento 1?”. Use o TAB para navegar entre as opções 
“Sim”, “Não” ou “Cancelar” e tecle ENTER para acionar a opção desejada. Atalho: CTRL + F4. 

Abrir

Para acionar o botão Abrir acione a guia Arquivo teclando ALT + A. Em seguida desça até a opção 
abrir e tecle ENTER. Aparecerá uma janela para que você procure o arquivo que deseja abrir. Navegue 
nesta tela com a tecla TAB até encontrar a lista de arquivos, depois navegue nessa lista com a seta 
para baixo e, ao encontrar o arquivo desejado, pressione ENTER para carregá-lo. Atalho para abrir um 
documento: CTRL + A. Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o 
nome de “Documento 1”, e uma janela surge, a qual será descrita abaixo: 

Abrir: Para acionar o botão Abrir acione a guia Arquivo teclando ALT + A. Em seguida desça 

até a opção abrir e tecle ENTER. Aparecerá uma janela para que você procure o arquivo que 

deseja abrir. Navegue nesta tela com a tecla TAB até encontrar a lista de arquivos, depois 

navegue nessa lista com a seta para baixo e, ao encontrar o arquivo desejado, pressione 

ENTER para carregá-lo. Atalho para abrir um documento: CTRL + A. Logo que abrimos o 

Word, um documento é criado automaticamente com o nome de “Documento 1”, e uma 

janela surge, a qual será descrita abaixo:  

 

Para salvar  

Gravar um documento, vá para a guia Arquivo (ALT + A) e, em seguida, desça com a seta até 

a opção “Salvar” e pressione ENTER. Vale lembrar que o documento é salvo com as 

alterações realizadas até o presente momento, isto é, tudo o que você fizer depois não 

estará salvo enquanto não executar esse procedimento novamente. Se for a primeira vez em 

que o documento será salvo, selecione o local no qual ele será gravado, dê um nome e tecle 

ENTER. Atalho para salvar: CTRL + B.  

Na instituição UTRAMIG deve se gravar os arquivos, imagens, mídias e emails na matrícula 

cadastrada dentro de =>Computador = número de matrícula 287654 (exemplo de um 

número de matrícula). 

 

Para salvar 

Gravar um documento, vá para a guia Arquivo (ALT + A) e, em seguida, desça com a seta até a 
opção “Salvar” e pressione ENTER. Vale lembrar que o documento é salvo com as alterações realizadas 
até o presente momento, isto é, tudo o que você fizer depois não estará salvo enquanto não executar 
esse procedimento novamente. Se for a primeira vez em que o documento será salvo, selecione o local 
no qual ele será gravado, dê um nome e tecle ENTER. Atalho para salvar: CTRL + B. 

Na instituição UTRAMIG deve se gravar os arquivos, imagens, mídias e emails na matrícula ca-
dastrada dentro de =>Computador = número de matrícula 287654 (exemplo de um número de matrí-
cula).

Quando você fechar e abrir o arquivo novamente, ele estará da forma como estava quando foi 
salvo pela última vez. O arquivo terá a extensão .docx, que é inserida automaticamente pelo Word. 

Dicas: 

Para facilitar a busca por seus documentos, há algumas dicas quanto à nomeação de arquivos 
quando for salvá-los: 

Fonte: print sreen do aplicativo operacional  windows 
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• Usar palavras-chave que facilitem a memorização. 

• Digitar as iniciais em maiúsculas. 

• Evitar preposições entre as palavras. 

• Evitar acentos e cedilhas. 

• Inserir datas, se necessário. 

Exemplo 

Se você for salvar um relatório semanal de atividades, um bom nome seria RelSemAtiv_12_ Dez. 
Neste caso, o “12_Dez” é para identificar de qual semana é o relatório, sem precisar abri-lo. 

Vamos salvar o documento que acabamos de digitar com o nome “Teste”. 
É importantíssimo o hábito de manter o documento salvo, mas caso você se esqueça de salvar e, 

por algum problema, o computador desligue ou trave inesperadamente, ainda há esperanças graças à 
“Recuperação automática de arquivos”.

Trabalhos Acadêmicos

Para apresentação de todos os trabalhos acadêmicos, adotamos as recomendações de padroni-
zação e formatação contidas na NBR 14724 (ABNT, 2005).

1.1 Papel

A digitação deverá ser em papel branco, formato A4 (21,0 cm x 29,7 cm), sempre na (frente) das 
folhas, tendo como única exceção à folha de rosto, onde, opcionalmente, deve ser colocada no verso 
a ficha catalográfica do trabalho.

1.1 Papel 

A digitação deverá ser em papel branco, formato A4 (21,0 cm x 29,7 cm), sempre na (frente) 

das folhas, tendo como única exceção à folha de rosto, onde, opcionalmente, deve ser 

colocada no verso a ficha catalográfica do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Capa 

Elemento obrigatório: A capa deve conter centralizada na folha: 

Nome da Instituição (fonte 14) 

Autoria (fonte 14) 

Título do trabalho (fonte 16) 

Subtítulo se houver (fonte 14) 

Cidade da publicação (fonte 14) 

Ano (fonte 14) 

 

Fonte: print sreen do aplicativo operacional windows
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1.2 Capa

Elemento obrigatório: A capa deve conter centralizada na folha:
Nome da Instituição ......... (fonte 14)
Autoria  ............................ (fonte 14)
Título do trabalho ............ (fonte 16)
Subtítulo se houver .......... (fonte 14)
Cidade da publicação ....... (fonte 14)
Ano ................................... (fonte 14)

 

 

1.3 Folha de Rosto 

Elemento obrigatório. 

 

1.3.1 Autor 

Nome do autor completo, centrado no alto da folha de rosto, margem vertical de 3,0 cm, 

(fonte 14). 

 

1.3.2 Título: 

Centro da página, (fonte tamanho 16), quando houver subtítulo separar por dois pontos e 

usar (fonte 14) para o subtítulo. 

1.3 Folha de Rosto

Elemento obrigatório.

1.3.1 Autor

Nome do autor completo, centrado no alto da folha de rosto, margem vertical de 3,0 cm, (fonte 14).

1.3.2 Título:

Centro da página, (fonte tamanho 16), quando houver subtítulo separar por dois pontos e usar 
(fonte 14) para o subtítulo.

1.3.3 Notas de apresentação

Tabulação: 7 tab. - tamanho da fonte: 10
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1.3.4 Local

Cidade da instituição onde deve ser apresentado (fonte 14)

1.3.5 Ano de depósito

Entrega (fonte 14)

1.3.3 Notas de apresentação 

Tabulação: 7 tab. - tamanho da fonte: 10 

 

1.3.4 Local 

Cidade da instituição onde deve ser apresentado (fonte 14) 

1.3.5 Ano de depósito 

Entrega (fonte 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas de Apresentação 

Sumário

Elemento obrigatório identificado pela palavra sumário, escrita em letras maiúsculas e centrado. 
Obedece à margem vertical mínima de 3,0 cm.

Os títulos de partes ou capítulos são indicados em letras maiúsculas e apenas a inicial maiúscula 
para os títulos das subdivisões dos capítulos e das partes.

Os itens ou elementos pré-textuais não devem fazer parte do sumário.
Deve ser colocado como último elemento pré-textual.
Os indicativos das seções devem ser alinhados à esquerda.
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Sumário 

Elemento obrigatório identificado pela palavra sumário, escrita em letras maiúsculas e 

centrado. Obedece à margem vertical mínima de 3,0 cm. 

Os títulos de partes ou capítulos são indicados em letras maiúsculas e apenas a inicial 

maiúscula para os títulos das subdivisões dos capítulos e das partes. 

Os itens ou elementos pré-textuais não devem fazer parte do sumário. 

Deve ser colocado como último elemento pré-textual. 

Os indicativos das seções devem ser alinhados à esquerda. 

 

 

 

 

 

Tabulações 

Posição de Tabulação: 13 cm 

Alinhamento Direita ok 

Caractere 2... 

 

 

 

 

 

  

 

TEXTO

1.4 Fonte

Arial ou Times New Roman.
Escolhida a fonte, ela deverá ser utilizada para todo o trabalho, incluindo notas de rodapé, cita-

ções e titulações.
Tamanho: 12
Cor: Automática
O tamanho da fonte deverá ser 12 para o desenvolvimento do texto, 10 para citações longas 

(mais de três linhas), paginação, notas de ilustração, rodapé e outras notas e 14 para títulos. A im-
pressão do trabalho deverá ser em cor preta. Somente poderão ser utilizadas cores para as ilustrações.

Fonte: print sreen do  
aplicativo operacional  

windows 
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Parágrafo

O texto inicia-se a 2,0 cm da margem esquerda e não deve dar espaço entre um parágrafo e 
outro.

Menu formatar – parágrafo – recuo – especial de 1ª linha – 2,0 cm
O texto deve ser digitado justificado.

Espaçamento entre linhas 

O texto de todo o trabalho deve ser digitado com espaço de entrelinhas 1,5 (um e meio). As ci-
tações longas e as notas de rodapé deverão ser digitadas com espaço simples nas entrelinhas, dentro 
do corpo do trabalho.

Fora do corpo do trabalho, as referências bibliográficas, a ficha catalográfica, as legendas de 
ilustrações, as tabelas e a nota de apresentação da folha de rosto deverão ser digitadas com espaço 
simples.

Menu formatar – parágrafo - Espaçamento – entre linhas – 1,5

Segue exemplificação de tudo relatado acima para que seus textos de capa fiquem justificados 
e as linhas fiquem separadas para serem lidas com mais clareza.

Menu formatar – parágrafo - Espaçamento – entre linhas – 1,5 

Segue exemplificação de tudo relatado acima para que seus textos de capa fiquem 

justificados e as linhas fiquem separadas para serem lidas com mais clareza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paginação e Margem – Menu arquivo – configurar página 

 Superior e esquerda = 3 cm e Inferior e direita = 2 cm 

 

 

 

 

 

 

Fonte: print sreen do  aplicativo operacional windows 

Paginação e Margem – Menu arquivo – configurar página

 Superior e esquerda = 3 cm e Inferior e direita = 2 cm
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Menu formatar – parágrafo - Espaçamento – entre linhas – 1,5 

Segue exemplificação de tudo relatado acima para que seus textos de capa fiquem 

justificados e as linhas fiquem separadas para serem lidas com mais clareza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paginação e Margem – Menu arquivo – configurar página 

 Superior e esquerda = 3 cm e Inferior e direita = 2 cm 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeração da página 

Para o trabalho acadêmico, todas as folhas a partir da folha de rosto devem ser contadas. 

A numeração deve ser feita com algarismos arábicos, sempre no canto superior à direita da 

folha, a 2,0 cm da borda superior e da borda da direita. Em trabalhos com mais volumes, 

deve ser mantida a numeração sequencial das páginas 

 

Títulos das seções e subseções 

Os títulos das seções e subseções devem ser separados do texto por dois espaços de 1,5 de 

entrelinhas, tanto do texto anterior quanto do texto posterior. Não se pode usar pontuação 

no final do título da seção ou subseção. 

 

Fonte: print sreen do  
aplicativo operacional  
windows 
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Numeração da página

Para o trabalho acadêmico, todas as folhas a partir da folha de rosto devem ser contadas.
A numeração deve ser feita com algarismos arábicos, sempre no canto superior à direita da 

folha, a 2,0 cm da borda superior e da borda da direita. Em trabalhos com mais volumes, deve ser 
mantida a numeração sequencial das páginas

Títulos das seções e subseções

Os títulos das seções e subseções devem ser separados do texto por dois espaços de 1,5 de 
entrelinhas, tanto do texto anterior quanto do texto posterior. Não se pode usar pontuação no final 
do título da seção ou subseção.

 

 

Ilustrações (figuras ou fotos), gráficos e tabelas 

Deverão ser inseridos sempre em uma caixa de texto. 

 

Referências 

Elemento obrigatório. É um conjunto de elementos que permitem a identificação de 

publicações, no todo ou em parte. Esses elementos podem ser essenciais ou 

complementares e são extraídos do documento que estiver sendo referenciado. Os 

elementos essenciais são informações indispensáveis à identificação do documento e, 

quando necessário, vêm acrescidos de elementos complementares (informações 

acrescentadas para melhor caracterizar os documentos). 

Ao final do trabalho, as identificações de todas as fontes efetivamente utilizadas na 

realização do trabalho serão organizadas em uma lista alfabética denominada referências. 

Ilustrações (figuras ou fotos), gráficos e tabelas

Deverão ser inseridos sempre em uma caixa de texto.

Referências

Elemento obrigatório. É um conjunto de elementos que permitem a identificação de publica-
ções, no todo ou em parte. Esses elementos podem ser essenciais ou complementares e são extraídos 
do documento que estiver sendo referenciado. Os elementos essenciais são informações indispensá-
veis à identificação do documento e, quando necessário, vêm acrescidos de elementos complementa-
res (informações acrescentadas para melhor caracterizar os documentos).



Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Curso Técnico em Análises Clínicas – Etapa 1

128

Informática

Ao final do trabalho, as identificações de todas as fontes efetivamente utilizadas na realização 
do trabalho serão organizadas em uma lista alfabética denominada referências.

Dica

O embasamento teórico é muito importante para realizar o trabalho acadêmico e ser considera-
do científico. Assim, as obras consultadas devem fazer parte das referências bibliográficas, pois, sem 
elas, o trabalho perde o caráter científico.

Dica 

O embasamento teórico é muito importante para realizar o trabalho acadêmico e ser 

considerado científico. Assim, as obras consultadas devem fazer parte das referências 

bibliográficas, pois, sem elas, o trabalho perde o caráter científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia para Internet

Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Glicemia. Acesso em 20/08/2010 às 15h03min.
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ACESSANDO MS-POWER POINT

Iniciar
Todos os programas
Microsoft Office
Microsoft Office Power Point

A tela do PowerPointA 

 

1.5

 

A tela do PowerPoint

1.5 

ela do PowerPoint

  Barra de Título 

ela do PowerPoint

Barra de Título 

ela do PowerPoint

Barra de Título 

ela do PowerPoint

Barra de Título 

ela do PowerPoint

Barra de Título 

ela do PowerPoint

Barra de Título 

ela do PowerPoint 

Barra de Título   

  

 

Bibliografia para Internet 

Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Glicemia. Acesso em 20/08/2010 às 15h03min. 

        

 

Acessando MS-Power Point 

Iniciar 

Todos os programas 

Microsoft Office 

Microsoft Office Power Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: print sreen do  
aplicativo operacional  

windows 
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 Barra de Título 

A 

 

1.5

 

A tela do PowerPoint

1.5 

ela do PowerPoint

  Barra de Título 

ela do PowerPoint

Barra de Título 

ela do PowerPoint

Barra de Título 

ela do PowerPoint

Barra de Título 

ela do PowerPoint

Barra de Título 

ela do PowerPoint

Barra de Título 

ela do PowerPoint 

Barra de Título   

  

 

 

 

 

 

 

Minimizar: Recolhe a janela para barra de tarefas do Windows 

Restaurar: Dimensiona a janela para o tamanho original 

Maximizar: Aumenta o tamanho de modo que a janela ocupe toda área de trabalho. 

Fechar: Encerra o aplicativo 

 

1.6  Barra de Menus 

 

 

Permite acesso aos comandos do PowerPoint. 

1.7  Barra Padrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do Aplicativo 

Fechar 
Minimizar 

Nome do trabalho 

aberto 

Minimizar: Recolhe a janela para barra de tarefas do Windows
Restaurar: Dimensiona a janela para o tamanho original
Maximizar: Aumenta o tamanho de modo que a janela ocupe toda área de trabalho.
Fechar: Encerra o aplicativo

1.5 Barra de Menus

 

 

 

 

 

Minimizar: Recolhe a janela para barra de tarefas do Windows 

Restaurar: Dimensiona a janela para o tamanho original 

Maximizar: Aumenta o tamanho de modo que a janela ocupe toda área de trabalho. 

Fechar: Encerra o aplicativo 

 

1.6  Barra de Menus 

 

 

Permite acesso aos comandos do PowerPoint. 

1.7  Barra Padrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do Aplicativo 

Fechar 
Minimizar 

Nome do trabalho 

aberto 

 Permite acesso aos comandos do PowerPoint.

1.6 Barra Padrão

 

 

 

 

 

Minimizar: Recolhe a janela para barra de tarefas do Windows 

Restaurar: Dimensiona a janela para o tamanho original 

Maximizar: Aumenta o tamanho de modo que a janela ocupe toda área de trabalho. 

Fechar: Encerra o aplicativo 

 

1.6  Barra de Menus 

 

 

Permite acesso aos comandos do PowerPoint. 

1.7  Barra Padrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do Aplicativo 

Fechar 
Minimizar 

Nome do trabalho 

aberto 

Fonte: print sreen do aplicativo operacional  windows 
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Botão Nome Descrição 

 
Novo Documento Abre uma apresentação em branco. 

 
Abrir Abre uma apresentação já existente. 

 
Salvar Salva a apresentação. 

 
Permissão 

Permite ou não que a apresentação seja utilizada 
na rede simultaneamente. 

 
E-mail (como anexo) 

Abre o Microsoft Outlook para que a apresentação 
seja enviada como anexo. 

 
Imprimir Imprime a apresentação. 

 
Visualizar Impressão Visualiza o slide antes de ser impresso. 

 
Ortografia e gramática Abre a janela do corretor ortográfico. 

 
Pesquisar Faz uma busca dentro dos programas do Office. 

 
Recortar 

Retira o objeto selecionado colocando-o na área de 
transferência. 

 
Copiar Cria uma cópia na área de transferência. 

 
Colar 

Retira o objeto que está na área de transferência e 
o coloca no local indicado. 

 
Pincel Copia a formatação. 

 
Desfazer Volta a última ação. 

 
Refazer Anula o item desfazer. 

 
Inserir gráfico Abre o assistente de gráfico. 

 
Inserir tabelas Insere uma tabela do Ms Word. 

 
Tabela e bordas Exibe a barra de ferramentas tabelas e bordas. 

 
Hiperlink Cria uma ligação com um endereço da internet. 
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Expandir tudo 

Para trabalhar no modo estrutura dos tópicos. 
Obs.: Fica desabilitado no modo slides. 

 
Mostrar a formatação Alterar a formatação das anotações. 

 
Mostrar/ocultar grade Exibe ou oculta uma grade no slide. 

 
Cor e escala cinza Alterna as cores. 

Zoom Aumenta ou reduz a visualização do slide. 

 
Ajuda Abre o assistente de ajuda. 

 

 

1.7  Barra de Formatação 

 

 

Botão Nome Descrição 

 Tipo da Fonte Utilizamos para definir o formato da letra. 

 Tamanho da Fonte Tamanho da letra. 

 Negrito Aplica um contorno mais forte a fonte. 

 Itálico Inclinar e fonte para à direita. 

 Sublinhado Aplicar um traçado embaixo da palavra. 

 Sombra Aplicar um contorno em volta da fonte. 

 Alinhar à esquerda Alinhar a posição do texto do lado esquerdo 

Fonte: print sreen do aplicativo operacional  windows 
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 Centralizar Centralizar a posição do texto. 

 Alinhar à direita Alinha a posição do texto do lado direito. 

 Numeração Utilizamos em listas ordenadas. 

 Marcadores Utilizamos em listas não ordenadas. 

 

Aumentar  

O tamanho da fonte 
Aumenta gradativamente o tamanho da fonte. 

 

Diminuir o  

Tamanho da fonte 
Diminui gradativamente o tamanho da fonte.  

 Diminuir recuo Desloca o recuo para a esquerda. 

 Aumentar recuo Desloca o recuo para a direita. 

 Cor da fonte Alterar a cor da fonte. 

 Design 
Exibe vários modelos prontos para a 
apresentação. 

 Novo slide... Insere um novo slide na apresentação. 

   

1.8  Barra de Status 

 

  

 

Slide atual e total de slides: O primeiro número mostra qual slide está 

sendo visualizado, o segundo a quantidade de slides existentes na apresentação. 

Slide atual e 

total de 

slides 

Design escolhido Idioma 

Design escolhido: Indica a estrutura escolhida no Menu: Formatar  Aplicar estrutura. 

Idioma Português (Brasil): Mostra o idioma que é a base para o corretor ortográfico. 

 

1.9  Barra de Ferramentas Desenho 

 

 

Botão Nome Descrição 

 
Desenhar 

Oferece opções para o desenho como: girar, inverter, 
ordenar, etc. 

 
Seleciona Objeto Aciona a seta para seleção de objetos já inseridos. 

 
AutoFormas 

Oferece figuras, faixas, setas e outras formas prontas para 
inserir no slide. 

 
Linhas Desenhar linhas. 

 
Setas Desenhar setas. 

 
Retângulo Desenhar retângulos. 

 
Elipse Desenhar elipses e círculos. 

 
Caixa de Texto Colocar uma caixa que podemos digitar textos.  

 
WordArt Colocar uma autoforma que podemos digitar textos. 

 

  Inserir diagrama  

  ou organograma 

Inserir diversos tipos de diagramas ou organogramas no 
slide. 

 
Inserir Clip-art Inserir um Clip-art no slide. 

 

Inserir imagem 

do arquivo 
Inserir uma imagem ou foto no slide. 

 Centralizar Centralizar a posição do texto. 

 Alinhar à direita Alinha a posição do texto do lado direito. 

 Numeração Utilizamos em listas ordenadas. 

 Marcadores Utilizamos em listas não ordenadas. 

 

Aumentar  

O tamanho da fonte 
Aumenta gradativamente o tamanho da fonte. 

 

Diminuir o  

Tamanho da fonte 
Diminui gradativamente o tamanho da fonte.  

 Diminuir recuo Desloca o recuo para a esquerda. 

 Aumentar recuo Desloca o recuo para a direita. 

 Cor da fonte Alterar a cor da fonte. 

 Design 
Exibe vários modelos prontos para a 
apresentação. 

 Novo slide... Insere um novo slide na apresentação. 

   

1.8  Barra de Status 

 

  

 

Slide atual e total de slides: O primeiro número mostra qual slide está 

sendo visualizado, o segundo a quantidade de slides existentes na apresentação. 

Slide atual e 

total de 

slides 

Design escolhido Idioma 

1.8  Barra de Status

Slide atual e 
total de slides

Design escolhido Idioma

Fonte: print sreen do aplicativo operacional  windows 
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Design escolhido: Indica a estrutura escolhida no Menu: Formatar  Aplicar estrutura. 

Idioma Português (Brasil): Mostra o idioma que é a base para o corretor ortográfico. 

 

1.9  Barra de Ferramentas Desenho 

 

 

Botão Nome Descrição 

 
Desenhar 

Oferece opções para o desenho como: girar, inverter, 
ordenar, etc. 

 
Seleciona Objeto Aciona a seta para seleção de objetos já inseridos. 

 
AutoFormas 

Oferece figuras, faixas, setas e outras formas prontas para 
inserir no slide. 

 
Linhas Desenhar linhas. 

 
Setas Desenhar setas. 

 
Retângulo Desenhar retângulos. 

 
Elipse Desenhar elipses e círculos. 

 
Caixa de Texto Colocar uma caixa que podemos digitar textos.  

 
WordArt Colocar uma autoforma que podemos digitar textos. 

 

  Inserir diagrama  

  ou organograma 

Inserir diversos tipos de diagramas ou organogramas no 
slide. 

 
Inserir Clip-art Inserir um Clip-art no slide. 

 

Inserir imagem 

do arquivo 
Inserir uma imagem ou foto no slide. 

 

Cor do  

Preenchimento 

Alterar a cor de preenchimento das autoformas ou 
WordArt. 

 
Cor da linha Alterar a cor da linha. 

 
Cor da fonte Alterar a cor da fonte. 

 
Estilo da linha Alterar o estilo e espessura da linha. 

 
Estilo do tracejado 

Alterar o estilo do traçado de uma linha, seta ou 
autoforma. 

 
Estilo da seta Alterar o tipo de seta. 

 
Estilo de sombra Aplicar o efeito sombra. 

 
Estilo 3D Aplicar o efeito tridimensional. 

 

 

1.10  O que é uma apresentação de Slides 

Apresentação de Slides é uma ferramenta normalmente utilizada em palestras e reuniões. 

Tem como principal função, exemplificar o assunto abordado, através de tópicos, gráficos, 

imagens, organogramas e pequenos textos.  

 

1.11  Salvando uma apresentação 

Clique no Menu: Arquivo  Salvar, ou clique no botão  Salvar. 

Na caixa de diálogo que surgir escolha a pasta que deseja salvar a apresentação. 

Digite o nome do arquivo ou mantenha a sugestão do próprio PowerPoint. 

Clique no botão salvar ou tecle Enter. 
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Cor do  

Preenchimento 

Alterar a cor de preenchimento das autoformas ou 
WordArt. 

 
Cor da linha Alterar a cor da linha. 

 
Cor da fonte Alterar a cor da fonte. 

 
Estilo da linha Alterar o estilo e espessura da linha. 

 
Estilo do tracejado 

Alterar o estilo do traçado de uma linha, seta ou 
autoforma. 

 
Estilo da seta Alterar o tipo de seta. 

 
Estilo de sombra Aplicar o efeito sombra. 

 
Estilo 3D Aplicar o efeito tridimensional. 

 

 

1.10  O que é uma apresentação de Slides 

Apresentação de Slides é uma ferramenta normalmente utilizada em palestras e reuniões. 

Tem como principal função, exemplificar o assunto abordado, através de tópicos, gráficos, 

imagens, organogramas e pequenos textos.  

 

1.11  Salvando uma apresentação 

Clique no Menu: Arquivo  Salvar, ou clique no botão  Salvar. 

Na caixa de diálogo que surgir escolha a pasta que deseja salvar a apresentação. 

Digite o nome do arquivo ou mantenha a sugestão do próprio PowerPoint. 

Clique no botão salvar ou tecle Enter. 

1.10 O que é uma apresentação de Slides

Apresentação de Slides é uma ferramenta normalmente utilizada em palestras e reuniões. Tem 
como principal função, exemplificar o assunto abordado, através de tópicos, gráficos, imagens, orga-
nogramas e pequenos textos. 

1.10.1  Salvando uma apresentação

Clique no Menu: Arquivo => Salvar, ou clique no botão        Salvar.
Na caixa de diálogo que surgir escolha a pasta que deseja salvar a apresentação.
Digite o nome do arquivo ou mantenha a sugestão do próprio PowerPoint.

Clique no botão salvar ou tecle Enter.

1.11  O que é uma apresentação de Slides 

Apresentação de Slides é uma ferramenta normalmente utilizada em palestras e reuniões. 

Tem como principal função, exemplificar o assunto abordado, através de tópicos, gráficos, 

imagens, organogramas e pequenos textos.  

 

1.12  Salvando uma apresentação 

Clique no Menu: Arquivo  Salvar, ou clique no botão  Salvar. 

Na caixa de diálogo que surgir escolha a pasta que deseja salvar a apresentação. 

Digite o nome do arquivo ou mantenha a sugestão do próprio PowerPoint. 

Clique no botão salvar ou tecle Enter. 

 

 

Clicando na opção “Salvar como tipo:” podemos alterar de 

Apresentação para Apresentação do PowerPoint. É criado um 

ícone diferente onde dando um clique duplo é aberto diretamente 

à apresentação. 

 

Fonte: print sreen do aplicativo operacional  windows 

Fonte: print sreen do aplicativo operacional  windows 

1.11  O que é uma apresentação de Slides 

Apresentação de Slides é uma ferramenta normalmente utilizada em palestras e reuniões. 

Tem como principal função, exemplificar o assunto abordado, através de tópicos, gráficos, 

imagens, organogramas e pequenos textos.  

 

1.12  Salvando uma apresentação 

Clique no Menu: Arquivo  Salvar, ou clique no botão  Salvar. 

Na caixa de diálogo que surgir escolha a pasta que deseja salvar a apresentação. 

Digite o nome do arquivo ou mantenha a sugestão do próprio PowerPoint. 

Clique no botão salvar ou tecle Enter. 

 

 

Clicando na opção “Salvar como tipo:” podemos alterar de 

Apresentação para Apresentação do PowerPoint. É criado um 

ícone diferente onde dando um clique duplo é aberto diretamente 

à apresentação. 
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Clicando na opção “Salvar como tipo:” podemos alterar de Apresentação para 
Apresentação do PowerPoint. É criado um ícone diferente onde dando um clique 
duplo é aberto diretamente à apresentação.

1.11  O que é uma apresentação de Slides 

Apresentação de Slides é uma ferramenta normalmente utilizada em palestras e reuniões. 

Tem como principal função, exemplificar o assunto abordado, através de tópicos, gráficos, 

imagens, organogramas e pequenos textos.  

 

1.12  Salvando uma apresentação 

Clique no Menu: Arquivo  Salvar, ou clique no botão  Salvar. 

Na caixa de diálogo que surgir escolha a pasta que deseja salvar a apresentação. 

Digite o nome do arquivo ou mantenha a sugestão do próprio PowerPoint. 

Clique no botão salvar ou tecle Enter. 

 

 

Clicando na opção “Salvar como tipo:” podemos alterar de 

Apresentação para Apresentação do PowerPoint. É criado um 

ícone diferente onde dando um clique duplo é aberto diretamente 

à apresentação. 

 

1.13  Criar uma apresentação usando um modelo de design 

1. Se o painel de tarefas: Nova Apresentação não aparecer, no menu: Arquivo, clique em: 

Novo.  

2. Em: Novo, clique em: Com base no modelo de design.  

 

 

 

 

 

3. No painel de tarefas Design do slide, clique no modelo de 

design desejado. 

4. Se desejarmos manter o título padrão do layout para 

primeiro slide, vá para a etapa 5. Se desejar um layout diferente 

para o primeiro slide, no menu Formatar, clique em Layout do 

slide e, em seguida, clique no layout desejado.   

5. No slide ou na guia Estrutura de tópicos, digite o texto para 

o primeiro slide.  

6. Para inserir um novo slide, na barra de ferramentas, clique 

no botão  e escolha no painel de tarefas o layout 

desejado através de um clique. 

Repita as etapas 5 e 6 para continuar adicionando slides, outros 

elementos de design ou os efeitos que desejar.  

 

Para salvar a apresentação, no menu Arquivo, clique em Salvar; 

na caixa: Nome de arquivo, digite um nome para a 

apresentação e clique em Salvar. 

 

1.13  Criar uma apresentação usando um modelo de design 

1. Se o painel de tarefas: Nova Apresentação não aparecer, no menu: Arquivo, clique em: 

Novo.  

2. Em: Novo, clique em: Com base no modelo de design.  

 

 

 

 

 

3. No painel de tarefas Design do slide, clique no modelo de 

design desejado. 

4. Se desejarmos manter o título padrão do layout para 

primeiro slide, vá para a etapa 5. Se desejar um layout diferente 

para o primeiro slide, no menu Formatar, clique em Layout do 

slide e, em seguida, clique no layout desejado.   

5. No slide ou na guia Estrutura de tópicos, digite o texto para 

o primeiro slide.  

6. Para inserir um novo slide, na barra de ferramentas, clique 

no botão  e escolha no painel de tarefas o layout 

desejado através de um clique. 

Repita as etapas 5 e 6 para continuar adicionando slides, outros 

elementos de design ou os efeitos que desejar.  

 

Para salvar a apresentação, no menu Arquivo, clique em Salvar; 

na caixa: Nome de arquivo, digite um nome para a 

apresentação e clique em Salvar. 

 

1.11 Criar uma apresentação usando um modelo de design

1) Se o painel de tarefas: Nova Apresentação não aparecer, 
no menu: Arquivo, clique em: Novo.
 
2) Em: Novo, clique em: Com base no modelo de design. 

3) No painel de tarefas Design do slide, clique no modelo de 
design desejado.

4) Se desejarmos manter o título padrão do layout para 
primeiro slide, vá para a etapa 5. Se desejar um layout 
diferente para o primeiro slide, no menu Formatar, clique 
em Layout do slide e, em seguida, clique no layout desejado.  

5) No slide ou na guia Estrutura de tópicos, digite o texto 
para o primeiro slide. 

6) Para inserir um novo slide, na barra de ferramentas, cli-
que no botão                                   e escolha no painel de tarefas 
o layout desejado através de um clique.

Repita as etapas 5 e 6 para continuar adicionando slides, 
outros elementos de design ou os efeitos que desejar. 

Para salvar a apresentação, no menu Arquivo, clique em Sal-
var; na caixa: Nome de arquivo, digite um nome para a apresenta-
ção e clique em Salvar.

Observação:  Se foi criado um modelo, ele aparecerá, 
em ordem alfabética de acordo com o nome que 
atribuímos a ele, entre os modelos do Microsoft 
PowerPoint, no painel de tarefas: Design do Slide.

1.12 Inserindo, movendo e excluindo slides

Durante o processo de criação de uma apresentação, utili-
zamos novos slides, de todos os tipos e formas. Para isso devemos 

1.13  Criar uma apresentação usando um modelo de design 

1. Se o painel de tarefas: Nova Apresentação não aparecer, no menu: Arquivo, clique em: 

Novo.  

2. Em: Novo, clique em: Com base no modelo de design.  

 

 

 

 

 

3. No painel de tarefas Design do slide, clique no modelo de 

design desejado. 

4. Se desejarmos manter o título padrão do layout para 

primeiro slide, vá para a etapa 5. Se desejar um layout diferente 

para o primeiro slide, no menu Formatar, clique em Layout do 

slide e, em seguida, clique no layout desejado.   

5. No slide ou na guia Estrutura de tópicos, digite o texto para 

o primeiro slide.  

6. Para inserir um novo slide, na barra de ferramentas, clique 

no botão  e escolha no painel de tarefas o layout 

desejado através de um clique. 

Repita as etapas 5 e 6 para continuar adicionando slides, outros 

elementos de design ou os efeitos que desejar.  

 

Para salvar a apresentação, no menu Arquivo, clique em Salvar; 

na caixa: Nome de arquivo, digite um nome para a 

apresentação e clique em Salvar. 
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inseri-los na apresentação.
Para inserir novos slides faça de uma destas maneiras: Menu Inserir è Clique no botão ou Pres-

sione CTRL + M

1.13 Movendo slides

Clique, segure e arraste o slide até a posição desejada na apresentação, assim que estiver com 
o mouse sobre o local basta soltá-lo

Observação:  Se foi criado um modelo, ele aparecerá, em ordem alfabética de acordo com o 

nome que atribuímos a ele, entre os modelos do Microsoft PowerPoint, no painel de tarefas: 

Design do Slide. 

 

1.14 Inserindo, movendo e excluindo slides 

Durante o processo de criação de uma apresentação, utilizamos novos slides, de todos os 

tipos e formas. Para isso devemos inseri-los na apresentação. 

Para inserir novos slides faça de uma destas maneiras: Menu Inserir   Clique no botão ou 

Pressione CTRL + M 

 

1.15 Movendo slides 

Clique, segure e arraste o slide até a posição desejada na apresentação, assim que estiver 

com o mouse sobre o local basta soltá-lo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.1  Excluindo slides

Selecione o slide no painel da esquerda. Clique com o botão direito do mouse sobre o mesmo e 
aponte Excluir. Ou neste painel selecione o slide que deseja remover e tecle Delete.

Fonte: print sreen do  
aplicativo operacional  
windows 
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1.14 Criando caixas de texto

A caixa de texto é um recurso que permite acrescentar textos em nossos slides.

Para inserir uma caixa de texto, clique: no botão Caixa de Texto             è clique, segure e ar-
raste no lugar onde será colocada a Caixa de texto, delimitando assim o seu tamanho.

1.16 Excluindo slides 

Selecione o slide no painel da esquerda. Clique com o botão direito do mouse sobre o 

mesmo e aponte Excluir. Ou neste painel selecione o slide que deseja remover e tecle 

Delete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17 Criando caixas de texto 

A caixa de texto é um recurso que permite acrescentar textos em nossos slides. 

Para inserir uma caixa de texto, clique: no botão Caixa de Texto  clique, segure e 

arraste no lugar onde será colocada a Caixa de texto, delimitando assim o seu tamanho. 

 

 

 

 

1.18

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

 

 

escolha Título, texto e Clip

 

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

Aparecerá uma

sobre a imagem escolhida.

 

1.18 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

 

escolha Título, texto e Clip

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

Aparecerá uma

sobre a imagem escolhida.

 Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

Para inserir um slide texto c

escolha Título, texto e Clip

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

Aparecerá uma

sobre a imagem escolhida.

Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

Para inserir um slide texto c

escolha Título, texto e Clip

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

Aparecerá uma

sobre a imagem escolhida.

Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

Para inserir um slide texto c

escolha Título, texto e Clip

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

Aparecerá uma

sobre a imagem escolhida.

Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

Para inserir um slide texto c

escolha Título, texto e Clip

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

Aparecerá uma

sobre a imagem escolhida.

Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

Para inserir um slide texto c

escolha Título, texto e Clip

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

Aparecerá uma caixa de diálogo com diversos clip

sobre a imagem escolhida.

Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

Para inserir um slide texto c

escolha Título, texto e Clip

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

sobre a imagem escolhida.

Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

Para inserir um slide texto c

escolha Título, texto e Clip

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

sobre a imagem escolhida.

Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

Para inserir um slide texto c

escolha Título, texto e Clip-

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

sobre a imagem escolhida. 

Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

Para inserir um slide texto c

-Art 

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

 

Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

Para inserir um slide texto c

Art  C

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Título, texto e clip

Para inserir um slide texto c

 Cliq

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

Criando slides com imagens 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

ulo, texto e clip

Para inserir um slide texto clique:

 Clique 

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

ulo, texto e clip

lique:

que sob

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

ulo, texto e clip

lique: Menu Formatar 

e sobre

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

ulo, texto e clip

Menu Formatar 

obre o 

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

ulo, texto e clip-art.

Menu Formatar 

re o mo

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

art.

Menu Formatar 

 mode

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

art. 

Menu Formatar 

odelo.

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip-arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Menu Formatar 

elo. 

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Menu Formatar  

 

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

 

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

 Layout do slide

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Layout do slide

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Layout do slide

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Layout do slide

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada. 

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Layout do slide

 

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Layout do slide 

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

 Outros layouts

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Outros layouts

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Outros layouts

arts. Para escolher o desejado, clique 

 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Outros layouts

arts. Para escolher o desejado, clique 

 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Outros layouts

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Outros layouts,

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

, 

arts. Para escolher o desejado, clique 

1.16 Excluindo slides 

Selecione o slide no painel da esquerda. Clique com o botão direito do mouse sobre o 

mesmo e aponte Excluir. Ou neste painel selecione o slide que deseja remover e tecle 

Delete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17 Criando caixas de texto 

A caixa de texto é um recurso que permite acrescentar textos em nossos slides. 

Para inserir uma caixa de texto, clique: no botão Caixa de Texto  clique, segure e 

arraste no lugar onde será colocada a Caixa de texto, delimitando assim o seu tamanho. 

 

 

 

Fonte: print sreen do  
aplicativo operacional  
windows 

Fonte: print sreen do  
aplicativo operacional  
windows 

1.16 Excluindo slides 

Selecione o slide no painel da esquerda. Clique com o botão direito do mouse sobre o 

mesmo e aponte Excluir. Ou neste painel selecione o slide que deseja remover e tecle 

Delete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17 Criando caixas de texto 

A caixa de texto é um recurso que permite acrescentar textos em nossos slides. 

Para inserir uma caixa de texto, clique: no botão Caixa de Texto  clique, segure e 

arraste no lugar onde será colocada a Caixa de texto, delimitando assim o seu tamanho. 
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1.18 Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita facilidade. 
Em Layout escolha Título, texto e clip-art.

 Para inserir um slide texto clique: Menu Formatar è Layout do slide è Outros layouts, 
escolha Título, texto e Clip-Art è Clique sobre o modelo.

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

 

1.18

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

 

 

escolha Título, texto e Clip

 

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

Aparecerá uma

sobre a imagem escolhida.

 

1.18 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

 

escolha Título, texto e Clip

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

Aparecerá uma

sobre a imagem escolhida.

 Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

Para inserir um slide texto c

escolha Título, texto e Clip

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

Aparecerá uma

sobre a imagem escolhida.

Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

Para inserir um slide texto c

escolha Título, texto e Clip

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

Aparecerá uma

sobre a imagem escolhida.

Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

Para inserir um slide texto c

escolha Título, texto e Clip

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

Aparecerá uma

sobre a imagem escolhida.

Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

Para inserir um slide texto c

escolha Título, texto e Clip

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

Aparecerá uma

sobre a imagem escolhida.

Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

Para inserir um slide texto c

escolha Título, texto e Clip

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

Aparecerá uma caixa de diálogo com diversos clip

sobre a imagem escolhida.

Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

Para inserir um slide texto c

escolha Título, texto e Clip

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

sobre a imagem escolhida.

Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

Para inserir um slide texto c

escolha Título, texto e Clip

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

sobre a imagem escolhida.

Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

Para inserir um slide texto c

escolha Título, texto e Clip-

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

sobre a imagem escolhida. 

Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

Para inserir um slide texto c

-Art 

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

 

Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Tít

Para inserir um slide texto c

Art  C

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

Criando slides com imagens

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

facilidade. Em Layout escolha Título, texto e clip

Para inserir um slide texto c

 Cliq

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

Criando slides com imagens 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

ulo, texto e clip

Para inserir um slide texto clique:

 Clique 

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

ulo, texto e clip

lique:

que sob

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

ulo, texto e clip

lique: Menu Formatar 

e sobre

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

ulo, texto e clip

Menu Formatar 

obre o 

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

ulo, texto e clip-art.

Menu Formatar 

re o mo

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

art.

Menu Formatar 

 mode

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

art. 

Menu Formatar 

odelo.

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

caixa de diálogo com diversos clip-arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Menu Formatar 

elo. 

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Menu Formatar  

 

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

 

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

 Layout do slide

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Layout do slide

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Layout do slide

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada.

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Layout do slide

Para inserir uma imagem basta dar dois cliques sobre a área indicada. 

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Layout do slide

 

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Layout do slide 

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

 Outros layouts

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Outros layouts

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Outros layouts

arts. Para escolher o desejado, clique 

 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Outros layouts

arts. Para escolher o desejado, clique 

 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Outros layouts

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

Outros layouts,

arts. Para escolher o desejado, clique 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar os slides com muita 

, 

arts. Para escolher o desejado, clique 
Aparecerá uma caixa de diálogo com diversos clip-arts. Para escolher o desejado, clique sobre a 

imagem escolhida.

 

 

1.19 Inserindo mais imagens em um slide: 

Podemos utilizar mais do que uma imagem em cada slide para elaborar uma apresentação. 

Estando com o slide que deseja inserir as imagens em visualização, siga as 

orientações abaixo. 

1. Clique no menu Inserir. 

2. Clique em Imagem. 

3. Escolha a opção Clip-Art. 

4. No painel de tarefas em Procurar por: digite uma palavra-chave 

referente à imagem que deseja inserir. 

5. Clique no botão “Ir” 

6. Na lista que surgir escolha a imagem através de um clique 

7. A figura aparecerá na tela, porém com algumas bolinhas em volta (alças 

de redimensionamento) que servem para ajustar o tamanho da imagem. 

8. Para utilizar as alças de redimensionamento basta posicionar o cursor 

do mouse, manter o botão esquerdo pressionado e arrastar no sentido 

desejado. 

9. Pronto, sua imagem já está na tela. Para ajustar a posição, clique sobre a imagem e 

arraste para o local desejado. 
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1.19 Inserindo mais imagens em um slide:Podemos utilizar mais 
do que uma imagem em cada slide para elaborar uma apresentação.

 Estando com o slide que deseja inserir as imagens em visualização, 
siga as orientações abaixo.

• Clique no menu Inserir.

• Clique em Imagem.

• Escolha a opção Clip-Art.

• No painel de tarefas em Procurar por: digite uma palavra-chave 
referente à imagem que deseja inserir.

• Clique no botão “Ir”

• Na lista que surgir escolha a imagem através de um clique

• A figura aparecerá na tela, porém com algumas bolinhas em volta 
(alças de redimensionamento) que servem para ajustar o tamanho 
da imagem.

• Para utilizar as alças de redimensionamento basta posicionar o 
cursor do mouse, manter o botão esquerdo pressionado e arrastar 
no sentido desejado.

• Pronto, sua imagem já está na tela. Para ajustar a posição, clique 
sobre a imagem e arraste para o local desejado.

 

 

1.19 Inserindo mais imagens em um slide: 

Podemos utilizar mais do que uma imagem em cada slide para elaborar uma apresentação. 

Estando com o slide que deseja inserir as imagens em visualização, siga as 

orientações abaixo. 

1. Clique no menu Inserir. 

2. Clique em Imagem. 

3. Escolha a opção Clip-Art. 

4. No painel de tarefas em Procurar por: digite uma palavra-chave 

referente à imagem que deseja inserir. 

5. Clique no botão “Ir” 

6. Na lista que surgir escolha a imagem através de um clique 

7. A figura aparecerá na tela, porém com algumas bolinhas em volta (alças 

de redimensionamento) que servem para ajustar o tamanho da imagem. 

8. Para utilizar as alças de redimensionamento basta posicionar o cursor 

do mouse, manter o botão esquerdo pressionado e arrastar no sentido 

desejado. 

9. Pronto, sua imagem já está na tela. Para ajustar a posição, clique sobre a imagem e 

arraste para o local desejado. 
 

 

 

 

 

1.20 Inserindo imagem do arquivo 

 Podemos trabalhar com outras figuras que não são clip-arts. São as imagens que 

estão armazenadas no computador, para isso seguiremos as orientações abaixo: 

Clique: Menu Inserir  Imagem   Do arquivo   Escolha a imagem   Clique em cima da 

imagem escolhida. 

 

 

 

 

 

 

 

1.21 Criando slides de diagrama ou organograma 

Podemos criar diagramas e organogramas com muita facilidade. Caso queira inseri-los em 

um Slide já pronto clique em: Menu Inserir   Diagrama... 

 

Alça de 

redimensionamento 

1.20 Inserindo imagem do arquivo

 Podemos trabalhar com outras figuras que não são clip-arts. São as imagens que estão arma-
zenadas no computador, para isso seguiremos as orientações abaixo:

Clique: Menu Inserir  Imagem   Do arquivo   Escolha a imagem   Clique em cima da 
imagem escolhida.

 

 

 

 

 

1.20 Inserindo imagem do arquivo 

 Podemos trabalhar com outras figuras que não são clip-arts. São as imagens que 

estão armazenadas no computador, para isso seguiremos as orientações abaixo: 

Clique: Menu Inserir  Imagem   Do arquivo   Escolha a imagem   Clique em cima da 

imagem escolhida. 

 

 

 

 

 

 

 

1.21 Criando slides de diagrama ou organograma 

Podemos criar diagramas e organogramas com muita facilidade. Caso queira inseri-los em 

um Slide já pronto clique em: Menu Inserir   Diagrama... 

 

Alça de 

redimensionamento 
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1.21 Criando slides de diagrama ou organograma

Podemos criar diagramas e organogramas com muita facilidade. Caso queira inseri-los em um 
Slide já pronto clique em: Menu Inserir   Diagrama...

 

Na caixa de diálogo que surgir denominada galeria de diagramas escolha o tipo de diagrama 

desejado e clique em OK. 

 

  

 

 

 

1.22 Editando um organograma 

Barra de ferramentas: Organograma. 

 

Através do botão, Inserir forma podemos incluir mais formas no Organograma.  

 

Diagrama pirâmide Organograma 

Na caixa de diálogo que surgir denominada galeria de diagramas escolha o tipo de diagrama 
desejado e clique em OK.

 

1.22 Editando um organograma

Barra de ferramentas: Organograma.

 

Na caixa de diálogo que surgir denominada galeria de diagramas escolha o tipo de diagrama 

desejado e clique em OK. 

 

  

 

 

 

1.22 Editando um organograma 

Barra de ferramentas: Organograma. 

 

Através do botão, Inserir forma podemos incluir mais formas no Organograma.  

 

Diagrama pirâmide Organograma 

Através do botão, Inserir forma podemos incluir mais formas no Organograma. 

 

Na caixa de diálogo que surgir denominada galeria de diagramas escolha o tipo de diagrama 

desejado e clique em OK. 

 

  

 

 

 

1.22 Editando um organograma 

Barra de ferramentas: Organograma. 

 

Através do botão, Inserir forma podemos incluir mais formas no Organograma.  

 

Diagrama pirâmide Organograma 

Diagrama pirâmide Organograma
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Em layout podemos modificar a disposição das formas dentro do Organograma.

Clique e escolha Subordinado (embaixo), 

Colaborador (ao lado) e Assistente (entre um 

nível e outro). 

  

Em layout podemos modificar a disposição das formas dentro do Organograma. 

 

 

O botão selecionar faz a seleção hierárquica do organograma e o ajustar texto adapta o 

tamanho das palavras dentro da Autoforma. 

O botão Autoformatação  oferece uma galeria de estilos para aplicar no organograma. 

Selecione um estilo e clique OK. 

 

 

O botão selecionar faz a seleção hierárquica do organograma e o ajustar texto adapta o tama-
nho das palavras dentro da Autoforma.

O botão Autoformatação          oferece uma galeria de estilos para aplicar no organograma. Se-
lecione um estilo e clique OK.

Clique e escolha Subordinado (embaixo), 

Colaborador (ao lado) e Assistente (entre um 

nível e outro). 

  

Em layout podemos modificar a disposição das formas dentro do Organograma. 

 

 

O botão selecionar faz a seleção hierárquica do organograma e o ajustar texto adapta o 

tamanho das palavras dentro da Autoforma. 

O botão Autoformatação  oferece uma galeria de estilos para aplicar no organograma. 

Selecione um estilo e clique OK. 

 

 

Clique e escolha Subordinado (embaixo), 

Colaborador (ao lado) e Assistente (entre um 

nível e outro). 

  

Em layout podemos modificar a disposição das formas dentro do Organograma. 

 

 

O botão selecionar faz a seleção hierárquica do organograma e o ajustar texto adapta o 

tamanho das palavras dentro da Autoforma. 

O botão Autoformatação  oferece uma galeria de estilos para aplicar no organograma. 

Selecione um estilo e clique OK. 

 

 

Clique e escolha Subordinado (embaixo), 

Colaborador (ao lado) e Assistente (entre um 

nível e outro). 

  

Em layout podemos modificar a disposição das formas dentro do Organograma. 

 

 

O botão selecionar faz a seleção hierárquica do organograma e o ajustar texto adapta o 

tamanho das palavras dentro da Autoforma. 

O botão Autoformatação  oferece uma galeria de estilos para aplicar no organograma. 

Selecione um estilo e clique OK. 

 

 

Clique e escolha Subordinado (embaixo), Co-
laborador (ao lado) e Assistente (entre um nível e 
outro).

Fonte: print sreen do aplicativo operacional  windows 

Clique e escolha Subordinado (embaixo), 

Colaborador (ao lado) e Assistente (entre um 

nível e outro). 

  

Em layout podemos modificar a disposição das formas dentro do Organograma. 

 

 

O botão selecionar faz a seleção hierárquica do organograma e o ajustar texto adapta o 

tamanho das palavras dentro da Autoforma. 

O botão Autoformatação  oferece uma galeria de estilos para aplicar no organograma. 

Selecione um estilo e clique OK. 
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1.23 Criando slides de gráficos  

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar dados e números nos slides 

com muita facilidade. 

Para inserir um Slide Gráfico, clique: Menu Inserir   Gráfico, ou escolha o Layout Título e 

Gráfico e clique duplo sobre o ícone gráfico  

 

Utilize a planilha de dados para inserir as informações que serão exibidas no gráfico. 

Gráfico 

Planilha de 

dados 

1.23 Criando slides de gráficos 

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar dados e números nos slides com 
muita facilidade.

Para inserir um Slide Gráfico, clique: Menu Inserir   Gráfico, ou escolha o Layout Título e Grá-
fico e clique duplo sobre o ícone gráfico 

 

 

1.23 Criando slides de gráficos  

No PowerPoint, temos uma ferramenta que possibilita ilustrar dados e números nos slides 

com muita facilidade. 

Para inserir um Slide Gráfico, clique: Menu Inserir   Gráfico, ou escolha o Layout Título e 

Gráfico e clique duplo sobre o ícone gráfico  

 

Utilize a planilha de dados para inserir as informações que serão exibidas no gráfico. 

Gráfico 

Planilha de 

dados 

Utilize a planilha de dados para inserir as informações que serão exibidas no gráfico.
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Para configurar o gráfico basta dar dois cliques sobre a área indicada. Aparecerá na tela uma 
janela que possibilitará a inserção dos dados no gráfico. Se desejar escolher outro tipo clique em: 

Menu Gráfico   Tipo de Gráfico   Escolha o gráfico  Clique em OK
Formatar o texto – Aproximadamente de 7 a 10 linhas por slide.

Tamanho da fonte:
Instituição – 18 ; Título – 36 ; Subtítulo – 28 ; Autor – 24 
Local e ano – 18 ; Título – 32 ; Texto – 24

Colocando estilo na imagem:
Selecionar a imagem  Clicar na aba ferramentas de imagem Escolher o design
Segue exemplo de um slide

Para configurar o gráfico basta dar dois cliques sobre a área indicada. Aparecerá na tela uma 

janela que possibilitará a inserção dos dados no gráfico. Se desejar escolher outro tipo clique 

em:  

Menu Gráfico   Tipo de Gráfico   Escolha o gráfico  Clique em OK 

Formatar o texto – Aproximadamente de 7 a 10 linhas por slide. 

 

Tamanho da fonte: 

Instituição – 18 ; Título – 36 ; Subtítulo – 28 ; Autor – 24  

Local e ano – 18 ; Título – 32 ; Texto – 24 

 

Colocando estilo na imagem: 

Selecionar a imagem  Clicar na aba ferramentas de imagem  Escolher o design 

Segue exemplo de um slide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INICIANDO O EXCEL 

Para abrir o programa Excel, usaremos os seguintes passos: 

 

 

1.Clique no botão iniciar    

2. Posicione o cursor do mouse na opção todos os Programas  

3. Posicione o cursor na opção Microsoft Office    

4. Visualize e clique em Microsoft Office Excel 2003  
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INICIANDO O EXCEL

 
Para abrir o programa Excel, usaremos os seguintes passos:

 

 

 

 

 

 

  

 

INICIANDO O EXCEL 

Para abrir o programa Excel, usaremos os seguintes passos: 

 

 

1.Clique no botão iniciar    

2. Posicione o cursor do mouse na opção todos os Programas  

3. Posicione o cursor na opção Microsoft Office    

4. Visualize e clique em Microsoft Office Excel 2003  

1.24 A tela do Excel 1.24 A tela do Excel 

 

 

Para quem já trabalhou com o editor de textos Microsoft Word, a tela acima lembra um 

pouco, principalmente a barra de Ferramentas. Alguns botões do Word, porém, o que 

diferencia mesmo são as células, divididas em linhas e colunas. 

1.25  Conhecendo as barras do Excel 

1.25.1  Barra de Título 

 

 

Fornece o nome do software e também o nome do arquivo que está sendo editado (ou que 

se encontra aberto). 

1.25.2  Barra de Menus 

 

Fornece os menus de comandos do Excel.  

Para quem já trabalhou com o editor de textos Microsoft Word, a tela acima lembra um pouco, 
principalmente a barra de Ferramentas. Alguns botões do Word, porém, o que diferencia mesmo são 
as células, divididas em linhas e colunas.

1.25 Conhecendo as barras do Excel

1.25.1  Barra de Título

1.24 A tela do Excel 

 

 

Para quem já trabalhou com o editor de textos Microsoft Word, a tela acima lembra um 

pouco, principalmente a barra de Ferramentas. Alguns botões do Word, porém, o que 

diferencia mesmo são as células, divididas em linhas e colunas. 

1.25  Conhecendo as barras do Excel 

1.25.1  Barra de Título 

 

 

Fornece o nome do software e também o nome do arquivo que está sendo editado (ou que 

se encontra aberto). 

1.25.2  Barra de Menus 

 

Fornece os menus de comandos do Excel.  
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Fornece o nome do software e também o nome do arquivo que está sendo editado (ou que se 
encontra aberto).

1.25.2  Barra de Menus

1.24 A tela do Excel 

 

 

Para quem já trabalhou com o editor de textos Microsoft Word, a tela acima lembra um 

pouco, principalmente a barra de Ferramentas. Alguns botões do Word, porém, o que 

diferencia mesmo são as células, divididas em linhas e colunas. 

1.25  Conhecendo as barras do Excel 

1.25.1  Barra de Título 

 

 

Fornece o nome do software e também o nome do arquivo que está sendo editado (ou que 

se encontra aberto). 

1.25.2  Barra de Menus 

 

Fornece os menus de comandos do Excel.  Fornece os menus de comandos do Excel. 

1.25.3 Barra padrão ou de ferramentas de comandos

1.25.3  Barra padrão ou de ferramentas de comandos 

 

 

Fornece, ao usuário, botões representando alguns dos comandos disponíveis nos menus. 

 

1.25.4  Barra de Ferramentas de Formatação 

 

 

Permite ao usuário formatar os caracteres do texto na célula, modificando estilo, cor de 

textos e células, alinhamento do texto, centralizar colunas, formatar em moeda, etc. 

 

1.25.5  Barra de Fórmulas 

É o local onde iremos digitar nas células e trabalhar com colunas e linhas de uma planilha. 

Mostra a célula selecionada pelo cursor, bem como a fórmula, função e ainda textos, se 

usados, em cada célula. 

 

 

1.25.6  Barras de Rolagens 

Usadas para que o usuário se desloque pelo texto com o auxílio do mouse, elas podem ser 

vertical ou horizontal. Você desloca pela planilha clicando nas setas ou arrastando o botão. 

 

 

 

 

Fornece, ao usuário, botões representando alguns dos comandos disponíveis nos menus.

1.25.4 Barra de Ferramentas de Formatação

1.25.3  Barra padrão ou de ferramentas de comandos 

 

 

Fornece, ao usuário, botões representando alguns dos comandos disponíveis nos menus. 

 

1.25.4  Barra de Ferramentas de Formatação 

 

 

Permite ao usuário formatar os caracteres do texto na célula, modificando estilo, cor de 

textos e células, alinhamento do texto, centralizar colunas, formatar em moeda, etc. 

 

1.25.5  Barra de Fórmulas 

É o local onde iremos digitar nas células e trabalhar com colunas e linhas de uma planilha. 

Mostra a célula selecionada pelo cursor, bem como a fórmula, função e ainda textos, se 

usados, em cada célula. 

 

 

1.25.6  Barras de Rolagens 

Usadas para que o usuário se desloque pelo texto com o auxílio do mouse, elas podem ser 

vertical ou horizontal. Você desloca pela planilha clicando nas setas ou arrastando o botão. 

 

 

 

 

Permite ao usuário formatar os caracteres do texto na célula, modificando estilo, cor de textos e 
células, alinhamento do texto, centralizar colunas, formatar em moeda, etc.

1.25.5 Barra de Fórmulas

É o local onde iremos digitar nas células e trabalhar com colunas e linhas de uma planilha.
Mostra a célula selecionada pelo cursor, bem como a fórmula, função e ainda textos, se usados, 

em cada célula.

1.25.6 Barras de Rolagens

Usadas para que o usuário se desloque pelo texto com o auxílio do mouse, elas podem ser ver-
tical ou horizontal. Você desloca pela planilha clicando nas setas ou arrastando o botão.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.26  Os componentes do Excel 

Este software é composto de cinco partes fundamentais, que são: 

1. Pasta. 

2. Planilha. 

3. Coluna. 

4. Linha. 

5. Célula. 

 

Pasta   É denominada “PASTA” todo arquivo que for criado neste software “Excel”. Tudo 

que for criado e posteriormente será um arquivo, porém considerado uma PASTA. 

Planilha   Uma planilha é considerada a parte onde será executado todo o trabalho por 

isso está é fundamental, se não temos planilha não podemos criar qualquer calculo que 

seja.  

 

OBS: Dentro de uma planilha estão contidas as colunas, linhas e células. 

 

Área de trabalho 

Fonte: print sreen do  
aplicativo operacional  
windows 
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1.26 Os componentes do Excel

Este software é composto de cinco partes fundamentais, que são:

• Pasta.

• Planilha.

• Coluna.

• Linha.

• Célula.

PASTA   É denominada “PASTA” todo arquivo que for criado neste software “Excel”. Tudo que 
for criado e posteriormente será um arquivo, porém considerado uma PASTA.

PLANILHA   Uma planilha é considerada a parte onde será executado todo o trabalho por isso 
está é fundamental, se não temos planilha não podemos criar qualquer calculo que seja. 

OBS: Dentro de uma planilha estão contidas as colunas, linhas e células.

COLUNA   É o espaçamento entre dois traços na vertical. As colunas do Excel são representa-
das em letras de acordo coma a ordem alfabética crescente sendo que a ordem vai de A até IV, e tem 
no total de 256 colunas em cada planilha.

LINHA  É o espaçamento entre dois traços na horizontal. As linhas de uma planilha são 
representadas em números, formam um total de 65.536 linhas e estão localizadas na parte vertical 
esquerda da planilha.

CÉLULA   As células são formadas através da intersecção “cruzamento” de uma coluna com 
uma linha e, cada célula tem um endereço “nome” que é mostrado na caixa de nomes que se encon-
tra na Barra de Fórmulas. Multiplicando as colunas pelas linhas vamos obter o total de células que é 
16.777.216.

Os componentes:

 PASTA
 Todos os arquivos criados no Excel denominamos pasta.

 PLANILHA
           O Excel 2003 possui várias planilhas, (inicialmente temos 03 planilhas para trabalharmos, 

mas que posteriormente podem ser alteradas).
Podemos localizar uma planilha através dos nomes que elas receberam inicialmente PLAN1, 

PLAN2... Na parte inferior da Área de Trabalho, que recebe o nome de guia de planilhas.
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COLUNA
O Excel possui 256 colunas representadas por letras de nosso alfabeto, podemos localizar uma 

coluna na tela do Excel através das letras que se encontram acima da área de trabalho, como no exem-
plo abaixo, observe a coluna D.

Sinais operacionais 

Sinal de * = Multiplicação
Sinal de / = Divisão
Sinal de + = Adição
Sinal de – = Subtração
Sinal de ^ = Potenciação
Sinal de % = Porcenta-

gem

1.27  Entendendo Funções

Nós podemos fazer cálculos com o Excel usando as funções já existentes ou ainda criando novas 
funções que veremos a seguir.

Um detalhe muito importante é que uma função no Excel deve ser precedida pelo sinal de = 
(igual), independentemente da função, pois o software reconhece uma fórmula ou função a partir do 
momento que for iniciado com o sinal de igual.

A função é um método para tornar mais rápido a montagem de fórmulas que envolvem cálculos 
mais complexos e vários valores. Existem funções para cálculos matemáticos, financeiros e estatísti-
cos. Por exemplo, na função: =SOMA (A1:A10), significa que a função SOMA, somará os valores do 
intervalo A1 até A10, sem você precisar informar célula por célula.

Algumas funções…
A seguir encontraremos uma pequena relação das funções mais utilizadas. O Excel oferece cen-

tenas de funções e agora vamos conhecer algumas delas.

1.28  Fórmula da soma

Ex: =SOMA (A1:A8)

A fórmula irá somar todos os valores que se encontram no endereço A1 até o endereço A8. Os 
dois pontos indicam até, ou seja, some de A1 até A8. A fórmula será sempre a mesma, só mudará os 
devidos endereços dos valores que você deseja somar.
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Veja o outro exemplo:

E
=SOMA (A1:D1)

Fonte: print sreen do aplicativo operacional windows 

 Neste exemplo estamos somando todos os valores do endereço A1 até o endereço D1. A fór-
mula seria digitada como no exemplo, e ao teclar ENTER o valor apareceria. No caso a resposta seria 60.

Outra maneira de você somar é utilizando o Botão da Autosoma. Veja o exemplo:

   Este é o botão da Autosoma.

Para trabalhar com o botão da Autosoma você deve fazer o seguinte:

• Selecionar os valores que desejar somar.

• Depois clique no botão da Autosoma e ele mostrará o resultado.

Veja mais um exemplo de Soma

E

TOTAL =SOMA (A1:D3)

Fonte: print sreen do aplicativo operacional windows 

Agora você deseja somar todos os valores dispostos nesta planilha usando uma única fórmula, 
desta vez você terá que digitar a fórmula.

Para fazer isto, só basta que você digite o endereço inicial (em destaque) e também o endereço 
final (em destaque).

Desta forma, você está somando todos os valores numa única fórmula, é o que chamamos de 
somar matrizes.
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Acompanhe mais um exemplo de Soma.
Desta vez você deseja somar números dispostos de maneira alternada, ou seja, em endereços 

diferentes. Veja o exemplo:

Veja mais um exemplo de Soma 

 A B C D E 

1 10 25 15 10  

2 15 20 25 15  

3 14 25 25 25  

4 TOTAL  =SOMA (A1:D3) 

5      

 

Agora você deseja somar todos os valores dispostos nesta planilha usando uma única 

fórmula, desta vez você terá que digitar a fórmula. 

Para fazer isto, só basta que você digite o endereço inicial (em destaque) e também o 

endereço final (em destaque). 

Desta forma, você está somando todos os valores numa única fórmula, é o que chamamos 

de somar matrizes. 

 

Acompanhe mais um exemplo de Soma. 

Desta vez você deseja somar números dispostos de maneira alternada, ou seja, em 

endereços diferentes. Veja o exemplo: 

 

 

Você deseja somar somente os valores de água, então, basta digitar o endereço de cada 

valor, ou seja, o endereço do primeiro valor + o endereço do 2º valor e assim 

sucessivamente. Lembre-se que sempre devo iniciar o cálculo usando o sinal de igualdade. 

A B C D E
1 ÁGUA LUZ ÁGUA LUZ

2 150 35 75 55
3
4  =A2+C2
5  =B2+D3
6

TOTAL DA ÁGUA
TOTAL DA LUZ

Você deseja somar somente os valores de água, então, basta digitar o endereço de cada valor, 
ou seja, o endereço do primeiro valor + o endereço do 2º valor e assim sucessivamente. Lembre-se 
que sempre devo iniciar o cálculo usando o sinal de igualdade.

1.28  Fórmula da subtração

No exemplo abaixo você deseja saber qual o saldo líquido do José. Então é simples: basta que 
você digite o endereço do salário bruto – o endereço do desconto de maneira mais clara quer dizer 
que para realizar uma subtração no Excel, você só precisa digitar o endereço dos devidos valores (ini-
cial e final) acompanhado do sinal de subtração (-), como mostrar no exemplo abaixo. Para os demais 
funcionários você só bastaria copiar a fórmula.

1.29  Fórmula da subtração 

No exemplo abaixo você deseja saber qual o saldo líquido do José. Então é simples: basta 

que você digite o endereço do salário bruto – o endereço do desconto de maneira mais clara 

quer dizer que para realizar uma subtração no Excel, você só precisa digitar o endereço dos 

devidos valores (inicial e final) acompanhado do sinal de subtração (-), como mostrar no 

exemplo abaixo. Para os demais funcionários você só bastaria copiar a fórmula. 

 

 

1.30  Fórmula da multiplicação 

MULT   Multiplica todos os números fornecidos como argumentos e retorna o produto. 

Sintaxe =MULT (núm1; núm2;) 

Agora a maneira como você subtraiu é a mesma para multiplicar, será preciso apenas trocar 

o sinal de subtração pelo o sinal de multiplicação (*). Ou: digitar a função:=MULT (selecionar 

as células com os seguintes valores a serem multiplicados). 

 

 

1.31  Fórmula da divisão 

A fórmula ocorre da mesma maneira que as duas anteriores. Você só precisa trocar colocar o 

sinal para dividir (/). 

A B C E
1 FUNCIONÁRIO SALÁRIO BRUTO DESCONTO TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO

2 José 800 175  =B2-C2
3

A B C E
1 PRODUTO VALOR QUANT. TOTAL

2 Feijão 1,5 50  =B2*C2
3

1.29  Fórmula da multiplicação

MULT  Multiplica todos os números fornecidos como argumentos e retorna o produto.
Sintaxe =MULT (núm1; núm2;)
Agora a maneira como você subtraiu é a mesma para multiplicar, será preciso apenas trocar o 

sinal de subtração pelo o sinal de multiplicação (*). Ou: digitar a função:=MULT (selecionar as células 
com os seguintes valores a serem multiplicados).

Fonte: print sreen do aplicativo operacional  windows 
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1.29  Fórmula da subtração 

No exemplo abaixo você deseja saber qual o saldo líquido do José. Então é simples: basta 

que você digite o endereço do salário bruto – o endereço do desconto de maneira mais clara 

quer dizer que para realizar uma subtração no Excel, você só precisa digitar o endereço dos 

devidos valores (inicial e final) acompanhado do sinal de subtração (-), como mostrar no 

exemplo abaixo. Para os demais funcionários você só bastaria copiar a fórmula. 

 

 

1.30  Fórmula da multiplicação 

MULT   Multiplica todos os números fornecidos como argumentos e retorna o produto. 

Sintaxe =MULT (núm1; núm2;) 

Agora a maneira como você subtraiu é a mesma para multiplicar, será preciso apenas trocar 

o sinal de subtração pelo o sinal de multiplicação (*). Ou: digitar a função:=MULT (selecionar 

as células com os seguintes valores a serem multiplicados). 

 

 

1.31  Fórmula da divisão 

A fórmula ocorre da mesma maneira que as duas anteriores. Você só precisa trocar colocar o 

sinal para dividir (/). 

A B C E
1 FUNCIONÁRIO SALÁRIO BRUTO DESCONTO TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO

2 José 800 175  =B2-C2
3

A B C E
1 PRODUTO VALOR QUANT. TOTAL

2 Feijão 1,5 50  =B2*C2
3

1.30  Fórmula da divisão

A fórmula ocorre da mesma maneira que as duas anteriores. Você só precisa trocar colocar o 
sinal para dividir (/).

 

 

 

 

O cálculo se realiza da mesma maneira como numa máquina de calcular, a diferença é que 

você adicionará endereços na fórmula. Veja o exemplo: 

Um cliente de sua loja fez uma compra no valor de R$ 1.500,00 e você deseja dar a ele um 

desconto de 5% em cima do valor da compra. Veja como ficaria a fórmula no campo 

Desconto. 

 

 

Onde: 

B2 – se refere ao endereço do valor da compra. 

* - sinal de multiplicação. 

5/100 – é o valor do desconto dividido por 100, ou seja, 5%. 

Você está multiplicando o endereço do valor da compra por 5 e dividindo por 100, gerando 

assim o valor do desconto de 5%. 

Se preferir pode fazer o seguinte exemplo: 

Onde: 

B2 – endereço do valor da compra 

* - sinal de multiplicação 

5% - o valor da porcentagem. 

A B C E
1

CLIENTE
TOTAL DA 
COMPRA

DESCONTO VALOR A PAGAR

 =B2*5/100 
ou se preferir assim também:=B2*5%

3

2 Márcio 1500  =B2-C2

A B C
1 RENDA MEMBROS VALOR

2 25000 15  =A2/B2
3

O cálculo se realiza da mesma maneira como numa máquina de calcular, a diferença é que você 
adicionará endereços na fórmula. Veja o exemplo:

Um cliente de sua loja fez uma compra no valor de R$ 1.500,00 e você deseja dar a ele um des-
conto de 5% em cima do valor da compra. Veja como ficaria a fórmula no campo Desconto.

 

 

 

 

O cálculo se realiza da mesma maneira como numa máquina de calcular, a diferença é que 

você adicionará endereços na fórmula. Veja o exemplo: 

Um cliente de sua loja fez uma compra no valor de R$ 1.500,00 e você deseja dar a ele um 

desconto de 5% em cima do valor da compra. Veja como ficaria a fórmula no campo 

Desconto. 

 

 

Onde: 

B2 – se refere ao endereço do valor da compra. 

* - sinal de multiplicação. 

5/100 – é o valor do desconto dividido por 100, ou seja, 5%. 

Você está multiplicando o endereço do valor da compra por 5 e dividindo por 100, gerando 

assim o valor do desconto de 5%. 

Se preferir pode fazer o seguinte exemplo: 

Onde: 

B2 – endereço do valor da compra 

* - sinal de multiplicação 

5% - o valor da porcentagem. 

A B C E
1

CLIENTE
TOTAL DA 
COMPRA

DESCONTO VALOR A PAGAR

 =B2*5/100 
ou se preferir assim também:=B2*5%

3

2 Márcio 1500  =B2-C2

A B C
1 RENDA MEMBROS VALOR

2 25000 15  =A2/B2
3

Onde:
B2 – se refere ao endereço do valor da compra.
* - sinal de multiplicação.
5/100 – é o valor do desconto dividido por 100, ou seja, 5%.
Você está multiplicando o endereço do valor da compra por 5 e dividindo por 100, gerando as-

sim o valor do desconto de 5%.
Se preferir pode fazer o seguinte exemplo:

Onde:
B2 – endereço do valor da compra
* - sinal de multiplicação

Fonte: print sreen do aplicativo operacional  windows 
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5% - o valor da porcentagem.
Depois para o saber o Valor a Pagar, basta subtrair o Valor da Compra – o Valor do Desconto, 

como mostra no exemplo.

1.30  Fórmula do máximo

Mostra o valor máximo de uma faixa de células.
Exemplo: Suponhamos que desejasse saber qual a maior idade de crianças em uma tabela de 

dados. Veja a fórmula no exemplo abaixo:

Depois para o saber o Valor a Pagar, basta subtrair o Valor da Compra – o Valor do Desconto, 

como mostra no exemplo. 

 

1.32  Fórmula do máximo 

Mostra o valor máximo de uma faixa de células. 

Exemplo: Suponhamos que desejasse saber qual a maior idade de crianças em uma tabela de 

dados. Veja a fórmula no exemplo abaixo: 

 

 

Onde: 

(A2:A5) – refere-se ao endereço dos valores onde você deseja ver qual é o maior valor. No 

caso a resposta seria 30. Faça como mostra o exemplo trocando apenas o endereço das 

células. 

 

1.33 Fórmula do mínimo 

Mostra o valor mínimo de uma faixa de células. 

Exemplo: Suponhamos que desejasse saber qual o peso idade de crianças em uma tabela de 

dados. Veja a fórmula no exemplo abaixo: 

A B C
1 IDADE

2 15
3 16
4 25
5 30
6 MAIOR IDADE:  =MÁXIMO(A2:A5)
7

Onde:
(A2:A5) – refere-se ao endereço dos valores onde você deseja ver qual é o maior valor. No caso 

a resposta seria 30. Faça como mostra o exemplo trocando apenas o endereço das células.

1.31 Fórmula do mínimo

Mostra o valor mínimo de uma faixa de células.
Exemplo: Suponhamos que desejasse saber qual o peso idade de crianças em uma tabela de 

dados. Veja a fórmula no exemplo abaixo:

 

 

1.34 Fórmula da média 

Calcula-se a média de uma faixa de valores, após somados os valores e divididos pela 

quantidade dos mesmos. 

Exemplo: Suponhamos que desejasse saber qual a média de idade numa tabela de dados 

abaixo: 

 

 

 

1.35 Fórmula da data 

Esta fórmula insere a data automática em uma planilha. Veja o exemplo 

 

 

A B C
1 PESO                  

2 15
3 16
4 25
5 30
6 MENOR IDADE:  =MÍNIMO(A2:A5)

7

A B C
1 IDADE

2 15
3 16
4 25
5 30
6 MÉDIA IDADE  =MÉDIA(A2:A5)

A B C
1 Data  =HOJE()

2
3

Fonte: print sreen do aplicativo operacional  windows 

Fonte: print sreen do aplicativo operacional  windows 
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1.32  Fórmula da média

Calcula-se a média de uma faixa de valores, após somados os valores e divididos pela quantida-
de dos mesmos.

Exemplo: Suponhamos que desejasse saber qual a média de idade numa tabela de dados abaixo:

 

 

1.34 Fórmula da média 

Calcula-se a média de uma faixa de valores, após somados os valores e divididos pela 

quantidade dos mesmos. 

Exemplo: Suponhamos que desejasse saber qual a média de idade numa tabela de dados 

abaixo: 

 

 

 

1.35 Fórmula da data 

Esta fórmula insere a data automática em uma planilha. Veja o exemplo 

 

 

A B C
1 PESO                  

2 15
3 16
4 25
5 30
6 MENOR IDADE:  =MÍNIMO(A2:A5)

7

A B C
1 IDADE

2 15
3 16
4 25
5 30
6 MÉDIA IDADE  =MÉDIA(A2:A5)

A B C
1 Data  =HOJE()

2
3

1.33  Fórmula da data

Esta fórmula insere a data automática em uma planilha. Veja o exemplo:

 

 

1.34 Fórmula da média 

Calcula-se a média de uma faixa de valores, após somados os valores e divididos pela 

quantidade dos mesmos. 

Exemplo: Suponhamos que desejasse saber qual a média de idade numa tabela de dados 

abaixo: 

 

 

 

1.35 Fórmula da data 

Esta fórmula insere a data automática em uma planilha. Veja o exemplo 

 

 

A B C
1 PESO                  

2 15
3 16
4 25
5 30
6 MENOR IDADE:  =MÍNIMO(A2:A5)

7

A B C
1 IDADE

2 15
3 16
4 25
5 30
6 MÉDIA IDADE  =MÉDIA(A2:A5)

A B C
1 Data  =HOJE()

2
3

Esta fórmula é digitada precisamente como esta’. Você só precisa colocar o cursor no local onde 
deseja que fique a data e digitar =HOJE () e ela colocará automaticamente a data do sistema.

“Bem agora que você já conhece o Excel daremos início as nossas planilhas eletrônicas.”
 

BOLETIM ESCOLAR

O Boletim Escolar terá o objetivo de mostrar o quadro de avaliação do aluno, mostrando se ele 
estará aprovado ou reprovado na respectiva matéria.

Depois de montar a seguinte planilha, devemos começar fazendo o cálculo de total de pontos 
por matéria, que será encontrado com a soma dos pontos de cada matéria, sendo todos os meses de 
março a novembro. Como no exemplo: =SOMA (B9:B16).

O próximo passo será encontrar a média de pontos de cada matéria, para isso dividimos o total 
de pontos por matéria pela quantidade de meses, faça como no exemplo: =B18/8.

Fonte: print sreen do aplicativo operacional  windows 
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Esta fórmula é digitada precisamente como esta’. Você só precisa colocar o cursor no local 

onde deseja que fique a data e digitar =HOJE () e ela colocará automaticamente a data do 

sistema. 

“Bem agora que você já conhece o Excel daremos início as nossas planilhas eletrônicas.” 

  

BOLETIM ESCOLAR 

 

O Boletim Escolar terá o objetivo de mostrar o quadro de avaliação do aluno, mostrando se 

ele estará aprovado ou reprovado na respectiva matéria. 

 

 

Depois de montar a planilha devemos começar fazendo o cálculo de total de pontos por 

matéria, que será encontrado com a soma dos pontos de cada matéria, sendo todos os 

meses de março a novembro. Como no exemplo: =SOMA (B9:B16). 

O próximo passo será encontrar a média de pontos de cada matéria, para isso dividimos o 

total de pontos por matéria pela quantidade de meses, faça como no exemplo: =B18/8. 

 

A situação é um cálculo que nos mostra um resultado de aprovação ou reprovação do aluno 
na matéria, faça a fórmula como no exemplo: temos que tirar a situação da média do aluno: =SE 
(B20>=7;”Aprovado”;”Reprovado”).

Faça tudo com atenção e não se esqueça de ler em casa...

Lembre-se quem muito lê muito sabe, quem lê pouco, pouco sabe, e quem não lê 
nada, nada sabe...não fique nesta última colocação.

QUADRO DE RENDIMENTO DO ALUNO

Esta aula também terá o mesmo objetivo de mostrar a situação do aluno quanto a sua aprova-
ção final... Faça com atenção!

Começamos pela média dos bimestres que será somado os resultados dos bimestres de cada 
matéria e divido pela quantidade de bimestres “4”, como no exemplo: =SOMA (B4:E4) /4.

A avaliação conclusiva anual é uma nota que o professor dará ao aluno pelo seu comportamento 
e participação nas aulas. Fica a critério do professor a questão da nota.

A média anual será encontrada quando somarmos os resultados da média dos bimestres com a 
avaliação conclusiva anual e dividirmos essa soma por dois “2” faça como no exemplo: = (F4+G4) /2.

Quanto a situação do aluno!!! Se ele não ficou com média inferior em nenhuma matéria coloca-

Fonte: print sreen do aplicativo operacional  windows 
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mos aprovação direta, se tirou nota inferior, colocamos recuperação.

A situação é um cálculo que nos mostra um resultado de aprovação ou reprovação do aluno 

na matéria, faça a fórmula como no exemplo: temos que tirar a situação da média do aluno: 

=SE (B20>=7;"Aprovado";"Reprovado"). 

Faça tudo com atenção e não se esqueça de ler em casa... 

 

Lembre-se quem muito lê muito sabe, quem lê pouco, pouco sabe, e quem não lê nada, 

nada sabe...não fique nesta última colocação. 

 

QUADRO DE RENDIMENTO DO ALUNO 

Esta aula também terá o mesmo objetivo de mostrar a situação do aluno quanto a sua 

aprovação final... Faça com atenção! 

 

Começamos pela média dos bimestres que será somado os resultados dos bimestres de 

cada matéria e divido pela quantidade de bimestres “4”, como no exemplo: =SOMA (B4:E4) 

/4. 

A avaliação conclusiva anual é uma nota que o professor dará ao aluno pelo seu 

comportamento e participação nas aulas. Fica a critério do professor a questão da nota. 

 

ORÇAMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Uma demonstração usada para se ter um balanço e controle de gastos de uma construção, com 
relação aos materiais e a mão de obra.

A média anual será encontrada quando somarmos os resultados da média dos bimestres 

com a avaliação conclusiva anual e dividirmos essa soma por dois “2” faça como no 

exemplo: = (F4+G4) /2. 

Quanto a situação do aluno!!! Se ele não ficou com média inferior em nenhuma matéria 

colocamos aprovação direta, se tirou nota inferior, colocamos recuperação. 

 

ORÇAMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

Uma demonstração usada para se ter um balanço e controle de gastos de uma construção, 

com relação aos materiais e a mão de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A fórmula do preço total é apenas a multiplicação da quantidade pelo preço unitário, 

faça como no exemplo: =D5*E5 

 O subtotal é a soma de todos os preços totais: =soma (F5:F17) 

Fonte: print sreen do aplicativo operacional  windows 
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 A fórmula do preço total é apenas a multiplicação da quantidade pelo preço unitário, faça 
como no exemplo: =D5*E5

 O subtotal é a soma de todos os preços totais: =soma (F5:F17)
 O horas/dias é a multiplicação da quantidade de horas do dia pelo valor da hora dia: =D22*C23.
 A horas/semanas é a multiplicação do total de horas da semana pelo valor da hora: =E22*C23.
 A horas/mês é a multiplicação do total de horas do mês pelo valor da hora: =F22*C23.
 O total geral é a soma do gasto com materiais e a despesa com a mão de obra do pedreiro e do 

ajudante: =soma (F19; F23;24).

ACESSANDO O PUBLISHER

Iniciar
Todos os programas
Microsoft Office
Microsoft Office Publisher

 O horas/dias é a multiplicação da quantidade de horas do dia pelo valor da hora dia: 

=D22*C23. 

 A horas/semanas é a multiplicação do total de horas da semana pelo valor da hora: 

=E22*C23. 

 A horas/mês é a multiplicação do total de horas do mês pelo valor da hora: 

=F22*C23. 

 O total geral é a soma do gasto com materiais e a despesa com a mão de obra do 

pedreiro e do ajudante: =soma (F19; F23;24). 

 Acessando o Publisher 

Iniciar 

Todos os programas 

Microsoft Office 

Microsoft Office Publisher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ’

Fonte: print sreen do aplicativo operacional windows 

Dentro do programa Publisher já existem vários modelos prontos com cores e separações de 
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campos, contudo é interessante primeiro saber que tipo de modelo adequará melhor ao objetivo do 
trabalho a ser feito.

Para verificar os modelos existentes segue o caminho para tal:

Dentro do programa Publisher já existem vários modelos prontos com cores e separações de 

campos, contudo é interessante primeiro saber que tipo de modelo adequará melhor ao 

objetivo do trabalho a ser feito. 

Para verificar os modelos existentes segue o caminho para tal: 

 

 

O panfleto selecionado é feito com um 

design pré-definido e possuem caixas de 

texto onde será possível modificar os 

textos existentes. Para isso basta colocar o 

mouse em cima das caixas de texto clicando com o botão da esquerda e alterar os quadros 

de um a um. 

 

Para modificar as imagens é só clicar com o mouse no botão da direita e encontrar o texto 

que diz: alterar imagem. Desse modo a imagem a ser inserida já deve estar salva na 

O modelo escolhido, será um folheto 

(geralmente utilizado para divulgar 

algum trabalho de mostra da escola) 

Fonte: print sreen do  
aplicativo operacional  
windows 
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Para modificar as imagens é só clicar com o mouse no botão da direita e encontrar o texto que diz: 
alterar imagem. Desse modo a imagem a ser inserida já deve estar salva na matrícula para que possa ser 
inserido, senão primeiro salve a imagem num local de fácil busca e depois refaça esse processo. 

matrícula para que possa ser inserido, senão primeiro salve a imagem num local de fácil 

busca e depois refaça esse processo.  

 

 

Para alterar cores e design faça o caminho a seguir: Design de página=> esquema e escolha 

as cores que mais adéqua ao trabalho. Tenha cuidado nas escolhas de cores pois algumas 

podem deixar o trabalho muito informal. 

 

 

 

Para modificar as fontes do trabalho, segue o caminho design da página   fontes. 

Também vale lembrar que existem fontes que só o pacote Office possui, sendo interessante 

inserir fontes mais comuns e menos informais. Na escola UTRAMIG se usa outro programa 

que não Windows, sendo assim não coloque letras artísticas para não comprometer a 

formatação ao apresentar o trabalho. 

Para alterar cores e design faça o caminho a seguir: Design de página=> esquema e escolha as 
cores que mais adéqua ao trabalho. Tenha cuidado nas escolhas de cores pois algumas podem deixar 
o trabalho muito informal.

matrícula para que possa ser inserido, senão primeiro salve a imagem num local de fácil 

busca e depois refaça esse processo.  

 

 

Para alterar cores e design faça o caminho a seguir: Design de página=> esquema e escolha 

as cores que mais adéqua ao trabalho. Tenha cuidado nas escolhas de cores pois algumas 

podem deixar o trabalho muito informal. 

 

 

 

Para modificar as fontes do trabalho, segue o caminho design da página   fontes. 

Também vale lembrar que existem fontes que só o pacote Office possui, sendo interessante 

inserir fontes mais comuns e menos informais. Na escola UTRAMIG se usa outro programa 

que não Windows, sendo assim não coloque letras artísticas para não comprometer a 

formatação ao apresentar o trabalho. 

Para modificar as fontes do trabalho, segue o caminho design da página  fontes.
Também vale lembrar que existem fontes que só o pacote Office possui, sendo interessante 

inserir fontes mais comuns e menos informais. Na escola UTRAMIG se usa outro programa que não 
Windows, sendo assim não coloque letras artísticas para não comprometer a formatação ao apresen-
tar o trabalho.

Fonte: print sreen do aplicativo operacional  windows 

Fonte: print sreen do aplicativo operacional  windows 
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Não se esqueça que o trabalho deverá ser salvo desde o primeiro momento para que não 

haja risco de perda de tudo que já foi feito até agora. Salve em Computador   número da 

matrícula (cada aluno possui um número de identificação = solicite o seu na secretaria)   

coloque nomes técnicos do trabalho para que facilite a identificação do trabalho e até 

mesmo se possível com o nome do aluno, caso este arquivo tenha de ser avaliado 

futuramente pelo professor. 

 

1.36  Cartões de Visita  

É possível que seja produzido também cartões de visita através dos modelos já existentes. O 

caminho é novo=> cartões de visita. Clique em cima do cartão e o arquivo será baixado para 

as alterações pessoais. 

 

Assim que o modelo for baixado clique com o botão da esquerda em cima da página, que 

será uma caixa de texto e faça as modificações que quiser, podendo modificar também 

fonte, cores e até mesmo colocar “logos” personalizadas. 

Não se esqueça que o trabalho deverá ser salvo desde o primeiro momento para que não haja 
risco de perda de tudo que já foi feito até agora. Salve em Computador   número da matrícula 
(cada aluno possui um número de identificação = solicite o seu na secretaria)   coloque nomes téc-
nicos do trabalho para que facilite a identificação do trabalho e até mesmo se possível com o nome 
do aluno, caso este arquivo tenha de ser avaliado futuramente pelo professor.

1.33  Cartões de Visita 

É possível que seja produzido também cartões de visita através dos modelos já existentes. O 
caminho é novo=> cartões de visita. Clique em cima do cartão e o arquivo será baixado para as alte-
rações pessoais.

 

 

Não se esqueça que o trabalho deverá ser salvo desde o primeiro momento para que não 

haja risco de perda de tudo que já foi feito até agora. Salve em Computador   número da 

matrícula (cada aluno possui um número de identificação = solicite o seu na secretaria)   

coloque nomes técnicos do trabalho para que facilite a identificação do trabalho e até 

mesmo se possível com o nome do aluno, caso este arquivo tenha de ser avaliado 

futuramente pelo professor. 

 

1.36  Cartões de Visita  

É possível que seja produzido também cartões de visita através dos modelos já existentes. O 

caminho é novo=> cartões de visita. Clique em cima do cartão e o arquivo será baixado para 

as alterações pessoais. 

 

Assim que o modelo for baixado clique com o botão da esquerda em cima da página, que 

será uma caixa de texto e faça as modificações que quiser, podendo modificar também 

fonte, cores e até mesmo colocar “logos” personalizadas. 
Assim que o modelo for baixado clique com o botão da esquerda em cima da página, que será 

uma caixa de texto e faça as modificações que quiser, podendo modificar também fonte, cores e até 
mesmo colocar “logos” personalizadas.

Fonte: print sreen do  
aplicativo operacional  
windows 

Fonte: print sreen do aplicativo operacional  windows 
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Para configurar a página. Vá para layout da página e formate da forma que preferir, 

lembrando que alguns modelos já estarão formatados. Sempre confira a impressão antes de 

fazê-la. A exemplo dos cartões de visita, por exemplo, vemos que a formatação está 

convencionada no formato A4 e cada folha contemplará 10 cartões com o tamanho 

especificado pelo programa que vem demonstrado do lado esquerdo da tela. Não se 

esqueça de usar as barras de rolagem para movimentar a tela para esquerda, direita; abaixo 

e acima caso não esteja conseguindo uma boa visualização. 

Dê um zoom para facilitar a 

visualização 

Para configurar a página. Vá para layout da página e formate da forma que preferir, lembrando 
que alguns modelos já estarão formatados. Sempre confira a impressão antes de fazê-la. A exemplo 
dos cartões de visita, por exemplo, vemos que a formatação está convencionada no formato A4 e cada 
folha contemplará 10 cartões com o tamanho especificado pelo programa que vem demonstrado do 
lado esquerdo da tela. Não se esqueça de usar as barras de rolagem para movimentar a tela para es-
querda, direita; abaixo e acima caso não esteja conseguindo uma boa visualização.

 

Fonte: print sreen do aplicativo operacional  windows 



Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Curso Técnico em Análises Clínicas  – Etapa 1

161

Informática

  

 

Cada modelo vem especificando o tamanho dos desenhos de cartões, panfletos entre 

outros. Caso tenha dúvida verifique com uma régua comum se o tamanho de cada modelo 

atenderá e não se esqueça de checar a configuração e modelo de papel para cada trabalho 

que estará sendo feito. Se A4, A5, Oficio, entre outras configurações como orientação 

horizontal e vertical. Lembro também que as margens podem ser configuradas de modo a 

aproveitar bem os espaços existentes para que na impressão caso haja recortes não sobre 

espaço em branco em vão. 

 

Cada modelo vem especificando o tamanho dos desenhos de cartões, panfletos entre outros. 
Caso tenha dúvida verifique com uma régua comum se o tamanho de cada modelo atenderá e não 
se esqueça de checar a configuração e modelo de papel para cada trabalho que estará sendo feito. 
Se A4, A5, Oficio, entre outras configurações como orientação horizontal e vertical. Lembro também 
que as margens podem ser configuradas de modo a aproveitar bem os espaços existentes para que na 
impressão caso haja recortes não sobre espaço em branco em vão.

  

 

Cada modelo vem especificando o tamanho dos desenhos de cartões, panfletos entre 

outros. Caso tenha dúvida verifique com uma régua comum se o tamanho de cada modelo 

atenderá e não se esqueça de checar a configuração e modelo de papel para cada trabalho 

que estará sendo feito. Se A4, A5, Oficio, entre outras configurações como orientação 

horizontal e vertical. Lembro também que as margens podem ser configuradas de modo a 

aproveitar bem os espaços existentes para que na impressão caso haja recortes não sobre 

espaço em branco em vão. 

 

Fonte: print sreen do aplicativo operacional  windows 
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DICAS: 

1.34  Construa Materiais Personalizados 

Materiais de marketing, como folhetos ou catálogos, são em geral mais eficazes quando são 
dirigidos a um cliente específico ou segmento de cliente. Todavia, nem sempre você tem tempo para 
criar um novo folheto personalizado para cada reunião com cliente ou conferência. Com as melhorias 
da mesclagem de catálogo no Office Publisher 2007, você pode rapidamente fundir textos e fotos de 
uma fonte de dados (ou combinar elementos de várias fontes) para criar uma nova publicação que 
incorpore múltiplos registros por página. Isto é especialmente útil para publicações ricas em conteú-
do, atualizadas frequentemente como listas de preços, folhetos, agendas de endereços ou catálogos. 
As fontes de dados incluem as fontes comuns como planilhas ou bancos de dados no Microsoft Office 
Excel 2007, Office Access 2007, Office Outlook 2007 e outros formatos. 
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1. INTRODUÇÃO 

“A educação é um ato de amor e, portanto, um ato de coragem. Não pode temer o de-
bate, a análise da realidade; não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa.” 

Paulo Freire 

Este material serve como introdução aos conceitos matemáticos, adequando-se às necessida-
des dos alunos da UTRAMIG.

Nele estão conteúdos dos níveis básico e intermediário da matemática, dos ensinos fundamen-
tal e médio. Os pontos, aqui abordados, fazem parte de um grupo de requisitos necessários à ascen-
são nos cursos oferecidos pela unidade.

Este material tem por objetivo oferecer subsídios e conhecimento básicos aos alunos que de-
les necessitam, a modo de proporcionar aos discentes a base matemática para prosseguir em seus es-
tudos. Estes conteúdos auxiliarão no manuseio e dosagem de substâncias, além de, proporcio-
nar uma visão crítica na interpretação de exames e diagnósticos.

O material contém as definições matemáticas de uma maneira clara e objetiva, exem-
plos e uma série de exercícios de fixação.
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2. CONJUNTOS 

A noção de conjunto e bastante simples e fundamental na matemática, pois a partir dela po-
dem ser expressos todos os conceitos matemáticos.

Um conjunto é uma coleção qualquer de objetos. Por exemplo:  

• Conjunto dos estados da região sudeste do Brasil: 

 S =  {São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo}  

• Conjuntos dos números primos: 

 B =  {2,3,5,7,11,13...} 

2.1 Conceitos de conjuntos

2.1.1 Conjunto vazio: 

É um conjunto que não possui elementos. O conjunto vazio é representado por { } ou ∅. Uma pro-
priedade contraditória qualquer pode ser usada para definir o conjunto vazio.

 Exemplos: {x/ x é um número natural ímpar menor do que 1}  = ∅ 

Pois não há número natural ímpar menor do que 1.

2.1.2 Subconjuntos: 

Quando todos os elementos de um conjunto A qualquer pertencem a outro conjunto B, diz-
-se, então, que A é um subconjunto de B, ou seja A ⊂ B.

Observações: O conjunto vazio, por convenção, é subconjunto de qualquer conjunto, ou seja  
∅ ⊂ A

Exemplos : A =  { 1,2,3,4,5,6,7} B =  {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} 

Podemos dizer que o conjunto A e um subconjunto do conjunto B.

Pois o conjunto A ⊂ B.

2.1.3 Pertinência: 

a ∈ A (lê-se: a pertence ao conjunto A) 
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a ∉ B (lê-se: a não pertence ao conjunto B) 

Exemplos: A = {0,1,2,3,4,5,6,7,...} temos, 

3 ∈ A e – 3 ∉ A 

2.1.4 Igualdade: 

Dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos.

A = B ( lê-se: conjunto A igual ao conjunto B) Exemplos: A = {1,3,5} e B =  {x/x é ímpar, positi-
vo, menor que 7}

Então temos A = B.

2.1.5 Desigualdade: 

Dois conjuntos são diferentes quando existe pelo menos um elemento que perten-
ce a um dos conjuntos e não pertence ao outro.

A ≠ B ( lê-se: conjunto A diferente do conjunto B) 

Exemplos: A = {9,11,13,...} e B =  {x/x é ímpar, positivo, maior ou igual a 7} Então temos A ≠B.
 

2.1.6 Complementar: 

O conjunto complementação de B em relação a A é dado por, CAB =  A – B (condição B ⊂ A).

CAB ( lê-se: complementar de B em relação a A) 

Exemplo: A =  {–4, –3, –2, –1,0} e B = {–2, –1, 0}, temos CAB =  {–4, –3} 
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SÍMBOLOS

∈ : pertence ⇒ : implica que

∉ : não pertence ⇔ : se, e somente se

⊂ : está conti do ∃ : existe

⊃ : não está conti do  : não existe

⊂ : contém
∀ : para todo (ou qualquer que 

seja)

 : não contém ∅ : conjunto vazio

/ : tal que

Fonte: Elaborado pelo autor 

2.2 Operações entre conjuntos: 

2.2.1 Diferença de conjuntos: 

Dados os conjuntos A e B , defi ne-se como diferença de conjunto ou conjunto representa-
do por A-B, nesta ordem, formado por todos os elementos pertencentes ao conjunto A e que não per-
tence ao conjunto B, ou seja, 

Exemplos: A =  {4,5,6,7,8,9,} B =  {6,7,8,9} , então A – B =  {4,5} 

⊄

∃
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2.2.2 União de Conjuntos: 

Dados os conjuntos A e B, defi ne-se como união dos conjuntos A e B ao conjunto representado 
por A ∪ B, formado por todos os elementos pertencentes a A ou B, ou seja: 

A ∪ B = {x/x ∈ A ou x ∈ B}

A ∪ B

Exemplos : A =  {3,6} B = {5,6} , então A ∪ B =  {3,5,6} 

2.2.3 Intersecção de Conjuntos: 

Dados os conjuntos A e B, defi ne-se como intersecção dos conjuntos A e B ao conjunto repre-

sentado por A ∩ B , formado por todos os elementos pertencentes a A e B, simultaneamente, ou seja: 
A ∩ B = {x/x ∈ A ou x ∈ B}

A ∩ B

Exemplos : A =  {3,6,9} B = {3,4,5,6} , então =  {3,6} 74 
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SÍMBOLOS DAS OPERAÇÕES: 

3. CONJUNTOS NUMÉRICOS 

3.1 Conjunto dos números naturais (IN) 

IN = {0, 1, 2, 3, 4, 5,...} 

Um subconjunto que é importante de IN é o conjunto IN*: 

IN* = {1, 2, 3, 4, 5,...} →  o zero foi excluído do conjunto IN.
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É possivel considerar o conjunto dos números naturais dispostos sobre uma reta, como mos-
tra o gráfi co abaixo: 

3.2 Conjunto dos números inteiros (Z) 

Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,...} 

O conjunto IN consiste no subconjunto de Z.

Temos também outros subconjuntos de Z: 

Z*  =  Z–{0} 

Z+  =  conjunto dos inteiros não negati vos  =  {0,1,2,3,4,5,...} 

Z_  =  conjunto dos inteiros não positi vos  =  {0, –1, –2, –3, –4, –5,...} 

Note que Z+ = IN.

É possivel considerar os números inteiros dispostos sobre uma reta, conforme mostra o gráfi -
co abaixo: 

3.3 Conjunto dos números racionais (Q) 

Os números racionais são todos os valores que podem ser dispostos na forma fracioná-
ria (com o numerador ∈ Z e denominador ∈ Z*). Ou seja, o conjunto dos números racionais nada mais 
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é do que a junção do conjunto formado pelos nueros inteiros com as frações positi vas e negati vas.

Assim, podemos escrever: 

Q  =  {x | x  = a
b

 , com a ∈ Z , b ∈ Z e b ≠ 0} 

É importante considerar a representação decimal de um número racional, a
b

 que se obtém di-
vidindo a por b.

  Exemplos de decimais exatos ou fi nitos:  

Exemplos de decimais periódicos ou infi nitos: 

Todo decimal exato ou periódico pode aparecer sob a forma de número racional.

 

3.4 Conjunto dos números irracionais 

Os números irracionais correspondem a decimais infi nitos não periódicos, ou seja, os núme-
ros que não podem ser representados na forma de fração (divisão de dois inteiros). Como exem-
plo de números irracionais, é possivel citar a raiz quadrada dos números primos : 2  =  1,4142135..

2  =  1,4142135...

3   =  1,7320508..

 Um número irracional bastante conhecido é o número π = 3,1415926535..

3.5 Conjunto dos números reais (IR) 

Dados os conjuntos dos números racionais (Q) e dos irracionais, o conjunto dos números reais 
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pode ser defi nido como:

 

IR = Q ∪ {irracionais}  = {x|x é racional ou x é irracional} 

O diagrama abaixo representa a relação entre os conjuntos numéricos: 

Portanto, os números naturais, inteiros, racionais e irracionais são em sua totalidade núme-
ros reais. Como subconjuntos importantes de IR temos: 

IR*  =  IR-{0} 

IR+  =  conjunto dos números reais não negati vos.

IR_  =  conjunto dos números reais não positi vos.

 Obs.: Entre dois números inteiros existem infi nitos números reais. Por exemplo:   

• Entre os números 1 e 2 existem infi nitos números reais: 1,01 ; 1,001 ; 1,0001 ; 1,1 ; 1,2 ; 
1,5 ; 1,99 ; 1,999 ; 1,9999 ...

• Entre os números 5 e 6 existem infi nitos números reais: 5,01 ; 5,02 ; 5,05 ; 5,1 ; 5,2 ; 5,5 ; 
5,99 ; 5,999 ; 5,9999 ..

LISTA DE EXERCÍCIOS – CONJUNTOS 

1) Uti lizar os símbolos ∈ ou ∉, relacionando os elementos com os conjuntos A =  {a, e, i, o, u} e 
B =  {b, c, d, f, g}.

 a) a ......A 

 b) u...... B 

 c) c...... B 

 d) d...... A 
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2) Sendo A  =  {3, 4, 5, 6, 7} e B  =  {5, 6, 7, 8, 9 ...}, determine: 

 a) A ∪ B 

 b) A ∩ B 

 c) A – B 

3) São dados os conjuntos:

 A  =  {x ∈ N / x é ímpar}, 

 B  =  {x ∈ Z / – 3 ≤ x < 4}, 

 C  =  {x ∈ Ζ / x < 6}.

 

 Calcule: 

 a) (A∩B) ∪ (B∩C)  = 

 b) (A∩C) ∪ B  = 

4) Em uma escola, 100 alunos praticam vôlei, 150 futebol, 20 os dois esportes e 110 alunos, ne-
nhum esporte. O número total de alunos é.

5) Em uma classe 30 alunos acertaram a primeira questão de uma prova e 25 alunos acertaram a se-
gunda questão dessa prova. A prova continha apenas duas questões e todos os alunos da clas-
se acertaram pelo menos uma questão.

 a) Qual é o máximo de alunos que essa classe pode ter? Em qual situação? 

 b) Qual é o mínimo de alunos que essa classe pode ter? Em qual situação? 

6) Numa prova constituída de dois problemas, 300 alunos acertaram somente um deles, 260 o se-
gundo, 100 alunos acertaram os dois e 210 erraram o primeiro, quantos alunos fizeram a prova? 

7) Um banco de sangue catalogou 60 doadores assim distribuídos:

 • 29 com sangue tipo O;

 • 30 com fator Rh negativo;

 • 14 com fator Rh positivo e tipo sanguíneo diferente de O.

 Determine quantos doadores possuem tipo sanguíneo diferente de O e fator Rh negativo.



Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Curso Técnico em Análises Clínicas- Etapa 1

178

Matemáti ca Aplicada

8) (Reti rado do Livro Luiz Roberto Dante – Matemáti ca Contexto & Aplicações – vol. 1, Ed. Ática, São Pau-
lo, 2008). Dado os conjuntos: 

 A = {0; 1; 2}, B = {1; 2; 5} e C = {0; 1; 2; 3; 4; 5}, determinar: 

 a) A ∪ B ∪ C 

 b) A ∩ B ∩ C 

 c) (A – B) ∩ C 

 d) A ∪ (B – C) 

9) Um conjunto A tem 13 elementos, A ∩ B tem 8 elementos e A ∪ B tem 15 elementos. Qual o nú-
mero de elementos do conjunto B? 

10) No diagrama, a parte hachurada representa: 

 a) (E ∩ F) ∩ G 

 b) (E ∩ G) 

 c) G ∩ (E ∪ F) 

 d) (E ∩ F) ∪ (F ∩ G) 

 e) (E ∪ F) ∪ G 

11) A diferença A – B, sendo A = {x ∈ R I – 4 < x < 3} e B = {x ∈ R I – 2 < x < 5} é igual a: 

 a) {x ∈ R I – 4 < x < –2}

 b) {x ∈ R I – 4 < x < –2}

 c) {x ∈ R I 3 < x < 5}

 d) {x ∈ R I 3 < x < 5}

 e) {x ∈ R I – 2 < x < 5}

12) Analise as afi rmati vas a seguir: 

 I – é maior do que .
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 II – 0,555... é um número racional.

 III – Todo número inteiro tem antecessor.

 a) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

 b) Se somente a afirmativa II estiver correta.

 c) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.

 d) Se somente a afirmativa I estiver correta.

 e) Se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

13) Classifique as afirmações a seguir em verdadeira (V) ou falsa (F), Justificando as falsas com um exem-
plo numérico: 

 a) Todo número inteiro é racional. (___) 

 b) (NUZ)∩(Q U R)  =  Z (___) 

 c) ( Q U I )  =  R (___) 

 d) ( N U I )  =  Q (___) 

 e) Z∩(Q U R)  =  N (___) 

 f) Entre dois números racionais existe sempre outro número racional. (___) 

 g) Todo número racional é natural. (___) 

4.NÚMEROS DECIMAIS 
 

A figura nos mostra um paralelepípedo com suas principais dimensões em centímetros.

Essas dimensões são apresentadas sob a forma de notação decimal, que corresponde à ou-



Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Curso Técnico em Análises Clínicas- Etapa 1

180

Matemáti ca Aplicada

tra forma de representação dos números racionais fracionários.

A representação dos números fracionária já era conhecida há quase 3.000 anos, enquanto a for-
ma decimal surgiu no século XVI com o matemáti co francês François Viéte.

O uso dos números decimais é bem superior ao dos números fracionários. Observe que nos com-
putadores e nas máquinas calculadoras uti lizamos unicamente a forma decimal.

4.1 Frações Decimais 

Observe as frações: 

Os denominadores são potências de 10.

Assim: 

Denominam-se frações decimais, todas as frações que apresentam potências 
de 10 no denominador.

4.2 Numeração decimal 

4.2.1 Números Decimais 

O francês Viète (1540 – 1603) desenvolveu um método para escrever as frações decimais; no lu-
gar de frações, Viète escreveria números com vírgula.

Esse método, modernizado, é uti lizado até hoje.
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Observe no quando a representação de frações decimais através de números decimais: 
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Os números 0,1, 0,01, 0,001; 11,7, por exemplo, são números decimais. 

Nessa representação, verifi camos que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal.

4.2.2 Leitura dos números decimais 

No sistema de numeração decimal, cada algarismo, da parte inteira ou decimal, ocupa uma po-
sição ou ordem com as seguintes denominações: 

Nomenclatura da parte decimal: 

*  Décimo  =  0,1 

*  Centésimo  =  0,01 

*  Milésimo  =  0,001 

*  Décimo Milésimo  =  0,0001 

*  Centésimo Milésimo  =  0,00001 

*  Milionésimo  =  0,000001 

*  Décimo Milionésimo  =  0,0000001 

*  Centésimo Milionésimo  =  0,00000001 

*  Bilionésimo  =  0,000000001 

*  Décimo Bilionésimo  =  0,0000000001 

*  Centésimo Bilionésimo  =  0,00000000001 

*  Trilionésimo  =  0,000000000001 
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*  Décimo Trilionésimo  =  0,0000000000001 

*  Centésimo Trilionésimo  =  0,00000000000001 

Exemplos: 

1,2: um inteiro e dois décimos; 

2,34: dois inteiros e trinta e quatro centésimos

Quando a parte inteira do número decimal é zero, lemos apenas a parte decimal.

 Exemplos: 

0,1 : um décimo; 

0,79 : setenta e nove centésimos 

Observação:  

• Existem outras maneiras de executar a leitura referente a um número decimal.

 Veja a leitura do número 5, 53: Leitura convencional: cinco inteiros e cinquenta e três cen-
tésimos; Outras maneiras: quinhentos e cinquenta e três centésimos; cinco inteiros, cin-
co décimos e três centésimos.

 • Todo número natural pode ser escrito na forma decimal, sendo necessário apenas inse-
rir a vírgula após o último algarismo e adicionar zero(s).

 Exemplos: 

 4  =  4,0  =  4,00  75  =  75,0  =  75,00 

4.2.3 Transformação de números decimais em frações decimais 

Observe os seguintes números decimais:  

• 0,8 (lê-se “oito décimos”), ou seja, 
8

10 .

• 0,65 (lê-se “sessenta e cinco centésimos”), ou seja, 65
100

.

•  5,36 (lê-se “quinhentos e trinta e seis centésimos”), ou seja, 536
100

.

• 0,047 (lê-se “quarenta e sete milésimos”), ou seja 47
1000
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 Verifi que então que: 

Dessa forma: um valor decimal é igual à fração que é obtida escrevendo para numerador o va-
lor sem vírgula e fornecendo para denominador a unidade seguida de tantos zeros quantas fo-
rem às casas decimais.

 4.2.4 Transformação de fração decimal em número decimal 

Veja as igualdades que existem entre frações decimais e números decimais a seguir: 
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É possivel concluir, então, que: para realizar a transformação de uma fração em número deci-
mal, é preciso somente dar ao numerador tantas casas decimais quantas forem a quantidade de zeros 
presentes no denominador.

4.2.5 Decimais equivalentes 

As figuras foram divididas em 10 e 100 pares, respectivamente. A seguir foram coloridas de ver-
de escuro 4 e 40 destas parte, respectivamente.

Observe: 

    
4

10
0 4

40
100

0 40= =, ,

Verificamos que 0,4 representa o mesmo que 0,40, ou seja, são decimais equivalentes.

Logo, decimais equivalentes são aqueles que representam a mesma quantidade.

Exemplos: 

0,4  =  0,40  =  0,400  =  0,4000 8  =  8,0  =  8,00  =  8,000

2,5  =  2,50  =  2,500  =  2,5000 95,4  =  95,40  =  95,400  =  95,4000

Dos exemplos acima, podemos concluir que: um número não se altera quando se acrescen-
ta ou se suprime um ou mais zeros à direita de sua parte decimal.

Lembrando que o zero a direita de um número inteiro tem valor, o zero só não apresenta va-
lor à esquerda de um número inteiro.

4.2.5 Decimais equivalentes 

As figuras foram divididas em 10 e 100 pares, respectivamente. A seguir 

foram coloridas de verde escuro 4 e 40 destas parte, respectivamente. 

Observe: 

 

 

 

  
Verificamos que  0,4  representa o mesmo que  0,40, ou seja, 

são decimais equivalentes. 

Logo, decimais equivalentes são aqueles que representam a mesma 

quantidade. 

Exemplos: 

0,4 = 0,40 = 0,400 = 0,4000 8 = 8,0 = 8,00 = 8,000 

2,5 = 2,50 = 2,500 = 2,5000 95,4 = 95,40 = 95,400 = 95,4000 

    

Dos exemplos acima, podemos concluir que: um número não se altera 

quando se acrescenta ou se suprime um ou mais zeros à direita de sua parte 

decimal. 

Lembrando que o zero a direita de um número inteiro tem valor, o zero 

só não apresenta valor à esquerda de um número inteiro.    
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 4.2.6 Comparação de números decimais 

Comparar dois números decimais signifi ca estabelecer uma relação de igualdade ou de desi-
gualdade entre eles. Consideremos dois casos: 

1º Caso: As partes inteiras 

O maior é aquele que tem a maior parte inteira.

Exemplos: 

3,4 > 2,943, pois 3 >2.    10,6 > 9,2342, pois 10 > 9.

2º Caso: As partes inteiras são iguais 

O maior é aquele que tem a maior parte decimal. É necessário igualar inicialmente o núme-
ro de casas decimais acrescentando zeros.

 Exemplos: 

0,75 > 0,7 ou 0,75 > 0,70 (igualando as casas decimais), pois 75 > 70.

8,3 > 8,03 ou 8,30 > 8,03 (igualando as casas decimais ), pois 30 > 3.

4.3 Operações com números racionais decimais  

4.3.1 Adição 

Veja a seguinte adição: 

1,28 + 2,6 + 0,038 

Alterando para frações decimais, temos: 

Método práti co 

1º)  O números de casas decimais são igualados, acrescentando zeros; 

2º)  Inserimos vírgula debaixo de vírgula; 

3º)  Realizamosmos a adição, inserindo a vírgula na soma, alinhada com as demais.
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 Exemplos: 

1,28 + 2,6 + 0,038    35,4 + 0,75 + 47   6,14 + 1,8 + 0,007 

4.3.2 Subtração 

Veja a seguinte subtração: 

3,97 – 2,013 

Alterando para fração decimais, teremos:

Método práti co 

1º)  Os números de casas decimais são igualados, havendo o acréscimo de zeros; 

2º)  Inserimos vírgula debaixo de vírgula; 

3º)  Realizamos a subtração, inserindo a vírgula na diferença, alinhada com as demais.

 Exemplos: 

    3,97 – 2,013     17,2 – 5,146     9 – 0,987  
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4.3.3 Multi plicação 

Observe a seguinte multi plicação: 3,49 · 2,5 

Alterando para fração decimais, temos: 

Método práti co 

Para multi plicar os dois valores decimais como se fossem números naturais, inserimos a vírgu-
la no resultado para que o número de casas decimais do produto seja equivalente à soma dos números 
de casas decimais dos fatores.

 Exemplos: 

Observação: 

1.  Ao multi plicar um número natural com um número decimal, usamos o método práti co da ope-
ração de multi plicação. Nesse caso a quanti dade de casas decimais do produto é equivalente ao 
número de casas decimais do fator decimal.
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 Exemplo: 

5 · 0,423  =  2,115 2. 

2. Quando se multi plica um valor decimal por 10, 100, 1.000, ..., é preciso deslocar a vírgula para a di-
reita uma, duas, três, ..., casas decimais.

 Exemplos: 

3.  Os valores decimais podem ser alterados para porcentagens.

 Exemplos: 

 

4.3.4 Divisão  

1º: Divisão exata 

Veja a seguinte divisão: 1,4 : 0,05 

Alterando para frações decimais, teremos: 
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Método prático 

1º)   Os números de casas decimais são igualados , acrescentando zeros; 

2º)  Suprimimos as vírgulas; 

3º)  Realizamos a divisão.

Exemplos

1,4 : 0,05 

As casa decimais são igualadas:  1,40    : 0,05 
Suprimindo as vírgulas:  140  : 5
Logo, o quociente de 1,4 por 0,05 é 28.

Executado a divisão

140     5

 40 28

 0

6 : 0,015 
As casas decimais são igualadas: 6,000: 0,015 
Suprimindo as vírgulas: 6.000    : 15
Logo, o quociente de 6 por 0,015 é 400.

Executando a divisão

6000     15

 000 400

4,096 : 1,6 
As casas decimais são igualadas: 4,096 : 1,600 
Suprimindo as vírgulas: 4.096 : 1.600

Executando a divisão

4096     1500

 890 2

 

Note que na divisão efetuada acima o quociente inteiro é representado pelo número 2 e o resto 
se refere a 896 unidades. É possivel dar prosseguimento a divisão estabelecendo a parte decimal do 
quociente. Para determinar os decimos, inserimos uma virgula no quociente e adicionamos um zero 
ao resto, tendo em vista que 896 unidades é equivalente a 8960 décimos.

 Dando continuidade a divisão para estabelecer os centésimos adicionando outro zero ao novo res-
to, tendo em vista que que 960 décimos equivalem a 9600 centésimos.

 4 096      1 500

8960      2,56

             9600        0

 O quociente 2,56 é exato, uma vez que o resto é nulo.
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Logo, o quociente de 4,096 por 1,6 é 2,56.

0,73 : 5 

• O número de casas decimais são igualados; 

• Suprimos a vírgula; 

• Realizamos a divisão.

É possivel dar prosseguimento a divisão, inserindo uma vírgula no quociente e adicionan-
do um zero à direita do três. Assim: 

      730      500

      230       0,1

Dando continuidade a divisão, obtemos: 

730     500

 2300     0,146

          3000

                 0

Logo, o quociente de 0,73 por 5 é 0,146.

 Em algumas divisões, a adição de um zero ao resto faz com que ainda não seja possível a di-
visão. Nesse caso, é preciso inserir um zero no quociente e adicionar mais um zero ao resto.
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 Exemplos: 

2,346 : 2,3 

Logo, o quociente de 2,346 por 2,3 é 1,02.

Observação: 

Para efetuar a divisão de um valor decimal por 10, 100, 1.000, ..., é preciso deslocar a vírgu-
la para a esquerda uma, duas, três, ..., casas decimais.

 Exemplos: 

Note que 460 (dé-
cimos) é inferior ao 
divisor (2.300). Inse-
rimos, portanto, um 

zero no quociente e adiciona-
mos mais um zero ao resto.
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2º : Divisão não exata 

Para uma divisão não exata estabelecemos o quociente com aproximação por falta ou por ex-
cesso.

Observe, por exemplo, a divisão de 66 por 21: 

Ao tomar o quociente 3 (por falta), ou 4 (por excesso), estamos cometendo um erro que uma uni-
dade, tendo em vista que o quociente real encontra-se entre 3 e 4.

Logo: 3
66
21

4< <

Assim, na divisão de 66 por 21, temos a afi rmar que: 

• 3 é o quociente com aproximação por falta, a menos de uma unidade.

• 4 é o quociente com aproximação por excesso, a menos de uma unidade.

Prosseguindo a divisão de 66 por 21, temos: 

É possivel afi rmar que: 

• 1 é o quociente com aproximação por falta, a menos de um décimo.

• 3,2 é o quociente com aproximação por excesso, a menos de um décimo.
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Dando mais um passo, seguindo essa mesma divisão, é possivel afi rmar que: 

• 3,14 é o quociente com aproximação por falta, a menos de um centésimo.

• 3,15 é o quociente com aproximação por excesso, a menos de um centésimo.

Observação: 

1.  As expressões apresentam o mesmo signifi cado: 

 – Aproximação por falta com erro menor que 0,1 ou com aproximação de décimos.

 – Aproximação por falta com erro menor que 0,01 ou com aproximação de centésimos e, as-
sim, por diante.

2.  Estabelecer um quociente aproximado de décimos, centésimos ou milésimos quer dizer parar a di-
visão ao alcançar a primeira, segunda ou terceira casa decimal do quociente, respecti vamente.

 

Exemplos: 

13 : 7  =  1,8 (aproximação de décimos) 

13 : 7  =  1,85 (aproximação de centésimos) 

13 : 7  =  1,857 (aproximação de milésimo) 

Cuidado!

Caso seja pedido um quociente com aproximação de uma divisão exata, É preciso comple-
tar com zero(s), a(s) casa(s) do quociente necessária(s) para alcançar tal aproximação.

Exemplo:

O quociente aproximado de milésimos de 8 de 3,2 é: 

4.3.5 Potenciação 

As potências onde a base é representada por um número decimal e o expoente é um núme-
ro natural são regidos pelas mesma regras desta operação, já estabelecidas. Assim: 
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(3,5)2  =  3,5 · 3,5  =  12,25  (0,64)1  =  0,64 

(0,4)3  =  0,4 · 0,4 · (0,18)0 = 1

0,064  

4.3.6 Raiz Quadrada 

A raiz quadrada de um número decimal pode ser estabelecida de maneira fácil, modifi can-
do o mesmo numa fração decimal. Assim: 

4.3.7 Expressões Numéricas 

Para o cálculo de expressões numéricas que envolvem números decimais é preciso seguir as mes-
mas regras que são aplicadas às expressões numericas fracionárias. Nas expressões que contêm fra-
ções e números decimais, é preciso trabalhar modifi cando todos os termos em um só ti po de núme-
ro racional.

Exemplo: 

Transformemos em número decimal
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 =   0,05 + 0,2 · 0,16 : 0,4 + 0,25 

 =   0,05 + 0,032 : 0,4 + 0,25 

 =   0,05 + 0,08 + 0,25  =  0,38 

Em expressões que contêm dízimas, devemos estabelecer de forma imediata suas geratrizes.

Exemplos:

Transformemos em fração decimal

Determine as geretrizes das dízimas
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LISTA DE EXERCÍCIOS – NÚMERO DECIMAL 

1-  Converta cada número decimal em fração decimal.

 a) 0,2  = 

 b) 1,3  = 

 c) 0,08  = 

 d) 0,201 

 e) 0,485  = 

 f) 34,72  = 

 g) 7,345  = 

 h) 764,34  = 

2-  Converta cada fração decimal em número decimal.
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3-  Determine as somas e as subtrações: 

 a) 6,52 + 4,58  = 

 b) 7,318 + 3,002  = 

 c) 10,94 – 6,328  = 

 d) 12,345 – 9,12  = 

 e) 2,4 + 3,5  = 

 f) 7 + 3,5  = 

 g) 3,3 + 0,77  = 

 h) 6,6 +0,66  = 

 i) 3,98 + 0,02  = 

 j) 5,7 + 4,1  = 

k) 16,4 – 3,2  = 

l) 17 – 4,8  = 

m) 14 – 6,22  = 

n) 0,6 – 0,43  = 

o) 17 – 6,08  = 

p) 17,8 – 9,4  = 

q) 21 – 3,6  = 

r) 16 – 3,55  = 

s) 0,8 – 0,66  = 

t) 14,1 – 3,044  = 

 4-  Efetue os produtos: 

 a) 4 x 0,6  = 

 b) 8 x 3,5  = 

 c) 3,2 x 5,4  = 

 d) 3,2 x 9,9  = 

 e) 3,81 x 0,44  = 

 f) 4 x 2,15  = 

 g) 4,8 x 5,5  = 

h) 5,85 x 0,36  = 

i) 6,89 x 0,31  = 

j) 5 x 4,7  = 

k) 6 x 3,85  = 

l) 3,7 x 8,5  = 

m) 3,33 x 0,22  = 

n) 0,44 x 0,4  = 

5-  Calcule os quocientes dos números decimais: 

 a) 1,5 : 0,5  = 

 b) 0,08 : 0,04  = 

 c) 3,4 : 0,17  = 

 d) 10 : 0,25  = 

 e) 34,5 : 10  = 

 f) 21,8 : 4,36  = 

 g) 77 : 0,7  = 

h) 40,7 : 5,5  = 

i) 15,54 : 0,7  = 

j) 3,4 : 0,04  = 

k) 5,55 : 1,5  = 

l) 48 : 7,5  = 

m) 26,4 : 4,8  = 

n) 0,88 : 8  = 
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6-  Efetue as divisões :

 a) 4,38: 10

 b) 59,61:10

 c) 381,7:10

 d) 674,9:100

 e) 85,35:100

 f) 6312,4:100

 g) 7814,9:10000

7-  Efetue as divisões :

 a) 5,38: 0,1

 b) 85,61:0,01

 c) 0,012:0,01

 d) 5,9:0,001

 e) 0,00084:0,0001

 f) 0,45:0,001

 g) 0,8: 0,1

8- Calcular o valor das expressões:

 a) 6,9 : 3 – 0,71  = 

 b) 8,36 : 2 – 1,03  = 

 c) 0 0273 , =

 d) 6 25, =

 e) 0 04, =

 f) (0,35)2  = 

 g) (5,97)4  = 

 h) (0,57)3  = 
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5.  MEDIDAS: COMPRIMENTO, ÁREA, VOLUME, CAPACIDADE 
E MASSA

5.1 Sistema Métrico Decimal

Na França, em 1793, foi adotado um sistema de medidas mais prático e eficiente. É o siste-
ma métrico decimal dividido das seguintes medidas: comprimento, superfície ou área, volume, capaci-
dade e massa. Brasil aderiu este sistema em 1862.

5.1.1 Medida de Comprimento

Serve para medir distância. A unidade padrão é o metro, obtendo múltiplos e seus submúltiplos.

Múltiplos: km (quilômetro), hm(hectômetro), dam(decâmetro),

Submúltiplos: dm(decímetro), cm(centímetro) e mm(milímetro).

Quadro da medida de comprimento

Km Hm Dam m dm cm Mm

1000 m 100m 10m 1m 0,1m 0,01m 0,001m

As sucessivas unidades variam de 10 em 10, isto é, de uma unidade para outra se multipli-
ca ou se divide 10 unidades.

Transformar unidades

Para transformar hm (hectômetro) em m (metro) – observe que são duas casas à direita – multi-
plicamos por 100, ou seja, (10 x 10).

Ex.: a) 17,475 x 100  =  1747,50

Ou seja:

17,475 hm  =  1747,50m

b) Transforme 186,8m em dam.

Para transformar m (metro) em dam (decâmetro) – observe que é uma casa à esquerda – dividi-
mos por 10.
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186,8 ÷ 10  =  18,68

Ou seja:

186,8m  =  18,68 dam

c) Transforme 2,462 dam em cm.

Para transformar dam (decâmetro) em cm (centímetro) – observe que são três casas à direi-
ta – multiplicamos por 1000, ou seja, (10 x 10 x 10).

2,462 x 1000  =  2462

Ou seja:

2,462dam  =  2462cm

Equivalências:

1 polegada  =  1”  =  25,4 mm  =  0,0254 m

1 pé  =  1’  =  30,4799 cm  =  0,304799 m

1 jarda  =  1 yd  =  0,914399 m

1 milha terrestre  =  1.609,3 m

1 milha marítima  =  1852 m
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Fonte: elaborado pelo autor
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5.1.2 Medida de Superfície ou Área

Serve para medir área. A unidade padrão é o metro ao quadrado

Múltiplos: km² , hm² e dam².

Submúltiplos: dm², cm² e mm².

Quadro da medida de  superfície ou área:

km² hm² dam² m² dm² cm² mm²

1 000 000 m² 10 000 m² 100 m² 1 m² 0,01 m² 0,0001 m² 0,000001 m²

As sucessivas unidades variam de 100 em 100, isto é, de uma unidade para outra se multipli-
ca ou se divide 100 unidades.

Transformar unidades

Para transformar hm² (hectômetro ao quadrado) em m² (metro ao quadrado) – obser-
ve que são duas casas à direita – multiplicamos por 10000, ou seja, (100 x 100).

Ex.: a) 23,275 x 10000  =  232 750

Ou seja:

23,275 hm²  =  232 750 m²

b) Transforme 186,8m² em dam².

Para transformar m² (metro ao quadrado) em dam² (decâmetro ao quadrado) – obser-
ve que é uma casa à esquerda – dividimos por 100.

186,8 ÷ 00  =  1,868

Ou seja:

186,8m²  =  1,868 dam²

Obs.: Para se medir fazendas, sítios, etc., usa-se as medidas agrárias.

Centiare(ca)  =  m²

are (a)  =  dam²

hectare (há)  =  hm²
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5.1.3 Medida de Volume

Serve para medir sólidos. A unidade padrão é o metro cúbico, obtendo múltiplos e seus submúl-
tiplos.

Múltiplos: km³ (quilômetro cúbico), hm³ (hectômetro cúbico), dam³ (decâmetro cúbico);

Submúltiplos: dm³ (decímetro cúbico), cm³ (centímetro cúbico) e mm³ milímetro cúbico).

Quadro da medida de volume:

km³ hm³ dam³ m³ dm³ cm³ mm³

1000 000 000 m³ 1000 000 m³ 1 000 m 1 m³ 0,001 m³ 0,000001m³ 0,000000001 m³

As sucessivas unidades variam de 1000 em 1000, isto é, de uma unidade para outra se multipli-
ca ou se divide 1000 unidades.

Transformar unidades

Para transformar m³ (metro cúbico) em dm³ (decímetro cúbico) – observe que é uma casa à direi-
ta – multiplicamos por 1000.

Ex.:a) 6 x 1000  =  6 000

Ou seja:

6 m³  =  6 000 dm³

b) Transforme 8,2 m³ em dam³.

Para transformar m³ (metro cúbico ) em dam³ (decâmetro cúbico) – observe que é uma casa à es-
querda – dividimos por 1000

8,2 ÷ 1000  =  0,0082

Ou seja:

8,2 m³  =  0,0082 dam³
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5.1.4 Medida de capacidade

Serve para medir líquidos. A unidade fundamental é o litro (ℓ).obtendo múltiplos e seus sub-
múltiplos.

Litro é a capacidade de um cubo que tem 1dm de aresta.

Múltiplos: kl (quilolitro), hl(hectolitro), dal(decalitro),

Submúltiplos: dl(decilitro), cl(centilitro) e ml(mililitro).

Quadro da medida de capacidade:

kilolitro hectolitro decalitro litro decilitro centilitro mililitro

kℓ hℓ daℓ ℓ dℓ cℓ mℓ

1000 ℓ 100 ℓ 10 ℓ 1 ℓ 0,1 ℓ 0,01 ℓ 0,001 ℓ

As sucessivas unidades variam de 10 em 10, isto é, de uma unidade para outra se multipli-
ca ou se divide 10 unidades.

Transformar unidades

Para transformar kl (quilolitro) em ℓ (litro) – observe que são três casas à direita – multiplica-
mos por 1000 ou seja, (10 x 10 x 10).

Ex.: a) 18,4275 x 1000  =  18427,5

Ou seja 18, 4275 kℓ  =  18427,5 ℓ

b) Transforme 3,2 mℓ em ℓ.

Para transformar mℓ (mililitro) em ℓ (litro) – observe que são três casas à esquerda – dividi-
mos por 1000.

3,2 ÷ 1000  =  0,0032

Ou seja 3,2 mℓ  =  0,0032 ℓ
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Relação entre as medidas de capacidade e as medidas de volume

1 ℓ  =  1dm³

1 mℓ  =  1cm³

Ex. a) Transformar 2 m³ em ℓ

2 m³  =  ( 2 x 1 000) dm³  =  2 000 dm³  =  2 000 ℓ

b) Transformar 6 ℓ em cm³

6 ℓ  =  6 dm³  =  ( 6 x 1 000) cm³  =  6 000 cm³

5.1.5 Medida de Massa

Serve para medir peso. A unidade fundamental e legal é o quilograma (kg) e a unidade princi-
pal é o grama (g).

Múltiplos : kg (quilograma), hg (hectograma), dag (decagrama)

Submúltiplos: dg (decigrama), cg (centigrama), mg (miligrama)

Quadro da medida de massa:

quilograma hectograma decagrama Grama decigrama centigrama miligrama

kg Hg dag G dg cg mg

1 000 g 100 g 10 g 1 0,1 g 0,01 g 0,001 g

As sucessivas unidades variam de 10 em 10, isto é, de uma unidade para outra se multipli-
ca ou se divide 10 unidades.
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Transformar unidades

Para transformar kg (quilograma) em g (grama) – observe que são três casas à direita – multipli-
camos por 1000 , ou seja, (10 x 10 x 10).

Ex.: a) 1,9475 x 1000  =  1947,5

Ou seja, 1,9475 kg  =  1947,5 g

b) Transforme 186,8 dg em g

Para transformar dg (decigrama) em g (grama) – observe que é uma casa à esquerda – dividi-
mos por 10.

186,8 ÷ 10  =  18,68

Ou seja 186,8dg  =  18,68 g

LISTA DE EXERCÍCIOS – MEDIDAS DE COMPRIMENTO, ÁREA, VOLUME, CAPACIDA-
DE E MASSA

1)  Faça as transformações:

 a) 2 m  =   cm

 b) 25 cm  =  mm

 c) 0,05 dm  =  km

 d) 68 mm  =  cm

 e) 8,3 cm  =  dm

 f) 3,45 km  =  m

 g) 0,003 cm  =  mm

 h) 1 mm  =  km

 i) 0,34 dm =  dam

 j) 5,33 hm =  cm

 k) 54,32 km =  m

 l) 845,78 mm =  dam

 m) 3,3 mm  =  hm

 n) 87,45 dam  =  mm

 o) 543,2 cm =  km
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2)  Dê o resultado em cm:

 34,3 km + 0,05 hm + 0,001 mm + 78,63 dam

3)  Responda:

 a) Uma aeronave voa a uma altura d 9 400 m,Qual é a altura da aeronave em km?

 b) A rua de uma cidade X tem 4,25 km de extensão. Qual é o comprimento da rua, em m?

4) Determinar o perímetro de um quadrado cujo lado mede 3,2 cm. Dê o resultado em metros.

5) Para se fazer um trabalho de instalação de interfone, um técnico em eletrônica precisou de cabos 
eletrônicos. Cada rolo contém 10 m deste fio e ele utilizará 10 rolos. Quantos metros foi utilizado 
no total?

6)  Faça as transformações:

 a) 3 m2  =   cm2

 b) 5 cm2  =  mm2

 c) 405 dm2  =  km2

 d) 77m2 =   cm2

 e) 93 cm2  =  dm2

 f) 245 km2 =  hm2

 g) 1,2 dam2  =  cm2

 h) 1 mm2  =  km2

 i) 0,34 dm2 =  dam2

 j) 5,33 hm2  =  cm2

 k) 54,32 km2  =  m2

 l) 845,78 mm2  =  dam2

 m) 3,3 mm2  =  hm2

 n) 87,45 dam2  =  mm2

 o) 543,2 cm2  =  km2

7)  O piso de uma sala de aula do curso de segurança do trabalho é formado por 4550 tacos retangu-
lares de 20 cm por 7 cm cada um. Qual é, em m2, a área desta sala?
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8) Em uma área disponível em formato retangular, de 3 metros por 4 metros, eu pretendo cavar uma 
cisterna para guardar 15.000 litros de água. A qual profundidade, em centímetros, eu devo cavar?

a)1,25.

b)12,5.

c)125.

d)1250.

9) Uma sala tem o formato aproximado de dois paralelepípedos grudados. Um destes tem largura de 
4 metros e comprimento de 3 metros, e o outro tem largura e comprimento iguais, de 2 metros. 
A altura da sala é de 2,5 metros. Eu quero comprar um ar condicionado para resfriar esta sala, 
e cada ar condicionado indica o volume, em litros, que ele consegue refrigerar. Então, é preciso 
comprar o menor ar condicionado, dentre aqueles que tem capacidade de resfriar esta sala. Das 
opções abaixo, qual é a mais indicada?

a) 10.000 l

b) 20.000 l 

c) 50.000 l

d) 100.000 l

10) A área da figura abaixo, em, cm2 é:

          

11) Num retângulo de perímetro 60, a base é duas vezes a altura. Então a área é:

a) 200    

b) 300    

c) 100   

d) 50    

e) 30
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12) Determine a área das figuras planas abaixo:

13) (Mack-SP) Uma escola de Educação Artística tem seus canteiros em forma geométrica. Um deles é 
em formato do trapézio retângulo, com as medidas indicadas na figura. A área do canteiro repre-
sentada pela figura é: 

14) Determine a medida x do cateto AB do triângulo retângulo da figura. A seguir, calcule a área desse 
retângulo.

                                               

a) 13 m2

b) 22 m2

c) 6,5 m2

d) 52 m2

e) 26 m2

 

a) 24  b) 30   c) 33  d) 36  e) 48 

 

11) Num retângulo de perímetro 60, a base é duas vezes a altura. Então a área é: 

a) 200    b) 300    c) 100   d) 50    e) 30 

 

12) Determine a área das figuras planas abaixo:  

 

13) (Mack-SP) Uma escola de Educação Artística tem seus canteiros em forma 

geométrica. Um deles é em formato do trapézio retângulo, com as medidas indicadas 

na figura. A área do canteiro representada pela figura é:  
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15) A área da região pintada vale, aproximadamente:

 

16) O lado de um quadrado mede 5 cm, calcule sua área.

17)  Faça as transformações:

 a) 78,5 m³  =   mm³

 b) 0,003 cm³  =    km³

 c) 2 mm³  =    hm³

 d) 0,34 cm³ =    km³

 e) 22,7 dm³  =    dam³

 f) 887,3 km³  =    dm³

 g) 3,3 cm³  =    mm³

 h) 0,0001 mm³ =    km³

 i) 54,32 hm³  =    dm³

 j) 5 km³  =     cm³

 k) 67,98 km³  =    dam³

 l) 9 cm³  =     dm³

 m) 7,6 dam³  =    hm³

 n) 8 km³  =    dam³

 o) 0,00043 mm³ =   dm³

18)  Um peso de um fio de prumo tem a forma cônica com 2 cm de diâmetro e 6 cm de altura. Calcu-
le seu volume.

a) 50,24 cm² 

b) 28,26 cm²    

c) 78,50 cm² 

d) 106,76 cm² 
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19)  Transforme as medidas abaixo:

 a) 10 m³  =  ℓ

 b) 9,3 daℓ  =  cl

 c) 4 k ℓ  =   mℓ

 d) 33,72 hℓ  =  ℓ

 e) 0,987 cm³  =  mℓ

 f) 8 kℓ  =   m³

 g) 23,8 daℓ  =  mm³

 h) 6,32 hℓ  =  km³

 i) 56,87 cℓ  =  dam³

 

20)  Transforme as medidas abaixo:

 a) 10 g  =   kg

 b) 9,3 kg  =  g

 c) 4 mg  =   cg

 d) 33,72 hg  =  mg

 e) 0,987 dg  =  dag

 f) 8 hg  =   mg

 g) 23,8 dag  =  g

 h) 6,32 kg  =  mg

 i) 56,87 mg  =  kg

 



Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Curso Técnico em Análises Clínicas– Etapa 1

213

Matemática Aplicada

 
6 - RAZÃO

Razão de dois números racionais (com o segundo diferente de zero) é o quociente do 
primeiro pelo segundo.

A razão de dois números racionais a e b pode ser representada na forma  a/b ou na for-
ma a: b; em ambos os casos lê-se: “razão de a para b” ou “a para b. 

O primeiro número denomina-se antecedente e o segundo, consequente.

 

Exemplos:

1) Determinar a razão de 20 para 16.

20 = 5 
          16     4 

2) Uma prova de matemática tem 10 questões. Um aluno acertou 8 destas questões. Determinar:

a) a razão do número de questões que acertou para o número total de questões: 

 8 = 4 
          10   5 

b) a razão do número de questões que errou para o número de questões que acertou:

 2 = 1 
           8    4

c) Numa Classe de 50 alunos, 10 forma reprovados. Pede-se a razão do número de reprovados 
para o número de alunos da classe.

 10 = 1 
            50    5

d) Na minha casa, a área construída é de 120 m2, e a área livre é de 80 m2. Qual é a razão da 

 Antecedente 

Consequente b
a

Fração irredutível que corresponde à razão pedida
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área construída para a área livre?

 120 = 3 
             80     2 

3) Você sabe que a área do quadrado é igual ao quadrado da medida do lado. Dois terrenos quadrados 
têm, respectivamente, 10m e 20 m de lado. Qual é a razão da área do 1º terreno para a área do 
2º terreno?

Área do 1º terreno = (10m)2 = 100m2

Área do 2º terreno = (20m)2 = 400m2 

LISTA DE EXERCÍCIOS – RAZÃO 

1) Determine a razão do primeiro número para o segundo:

a) 1 e 3 =

b) 2 e 8 =

c) 12 e 24 =

d) 6 e 3 =

e) 10 e 50 =

f) 48 e 72 =

2) Resolva os problemas: 

a) Uma mercadoria, acondicionada numa embalagem de papelão, possui 200g de peso líquido 
e 250g de peso bruto. Qual a razão do peso liquido para o peso bruto?

b) Um retângulo A tem 10cm e 15cm dimensões, enquanto as dimensões de um retângulo B são 
10cm e 20cm. Qual é a razão entre a área do retângulo A e a área do retângulo B?

c) Numa prova de Matemática, um aluno acertou 12 questões sobre as 20 questões que foram 
dadas. Qual é a razão do número de questões que ele acertou para o número de questões 
da prova?

d) O volume de um cubo é igual ao cubo da medida da aresta. Qual é a razão entre os volumes 
de dois cubos cujas arestas medem 4cm e 8cm, respectivamente?

e) Uma equipe de futebol apresenta o seguinte retrospecto durante o ano de 2013: 30 vitórias, 
18 empates e 12 derrotas. Qual a razão do número de vitórias para o número de partidas 
disputadas? 

 10  = 1 
          400   4 
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3) Em uma classe de 36 alunos, 28 foram aprovados. Determine a razão entre o número de alunos 
aprovados e o total da classe.

4) Determine a razão entre os preços de uma par de sapatos e um livro que custam respectivamente, 
R$80,00 e R$14,00.

5) Qual é a razão entre o comprimento e a largura de uma sala de aula, que medem respectivamente 
14m e 8m?

6) Determine as razões:

a) 0,4km e 6hm =

b) 24,3cm e 2m =

c) 8m2 e 12dm2 =

d) 0,150kg e 850g =

7) Escreva a razão de 3 toneladas para 4.500kg.

8) Qual é a razão entre a altura de Beatriz (altura 150cm) e a altura de Clóvis (altura: 120cm)?

9) Qual é a razão entre as áreas de um quadrado A com 4cm de lado e de um quadrado B com 8mm 
de lado?

10) Se com 40 laranjas é possível fazer 26 litros de suco, quantos litros de suco serão obtidos com 25 
laranjas?
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 7 - PROPORÇÃO

Sejam os números 6, 9,12 e 18.

Nessa ordem, calcula-se:

• A razão do 1º para o 2º:

6 = 2 
           9   3 

• A razão do 3º para o 4º:

12 = 2 
           18    3

Observando que a razão do primeiro para o segundo é igual a razão do terceiro para o quarto, 
pode-se escrever:

6 : 9 =  12 : 18  ou 6  = 12 
                         9     18

Nesse caso, dizemos que os números 6,9, 12 e 18, nessa ordem, formam uma proporção.

Na proporção 6 : 9 =  12 : 18  ou 6  = 12, destaca-se: 
                                                   9     18

I) A sua leitura é: 6 está para 9, assim como 12 está para 18
II) Os números 6,9,12 e 18 são denominados termos da proporção
III) O primeiro e o quarto termos são denominados extremos, enquanto o segundo e o terceiro 

termos são denominados meios. 

De uma forma geral:  Quatro números racionais a, b, c, d, diferentes de zero, nessa ordem, for-
mam uma proporção quando a razão do primeiro para o segundo é igual à razão do terceiro para o 
quarto.

 III) O primeiro e o quarto termos são denominados extremos, enquanto o 

segundo e o terceiro termos são denominados meios.  

 

6 : 9 = 12 : 18                                                              6
9
 = 12

18
 

           

De uma forma geral:  Quatro números racionais a, b, c, d, diferentes de zero, nessa 

ordem, formam uma proporção quando a razão do primeiro para o segundo é igual à 

razão do terceiro para o quarto. 

Observação: 

Sendo a proporção uma igualdade de duas razões, os antecedentes e os consequentes 

das razões iguais são chamados antecedentes e consequentes da proporção. 

 

8.1 Propriedade Fundamental das Proporções  

Considerando as seguintes proporções, complete o que se pede: 

1)  6
8
 = 15

20
 

   Produto dos extremos =  6 X 20 = 120. 

   Produto dos meios = 8 x 15 = 120. 

   O produto dos extremos e o produto dos meios são iguais. 

2) 1
3
 = 4

12
 

   Produto dos extremos =  1 X 12 = 12. 

    Produto dos meios = 3 x 4 = 12. 

    O produto dos extremos e o produto dos meios são iguais. 

Então: 

      Extremos 

    Meios 

Extremos   

   Meios    Extremos 

Meios 
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Observação:
Sendo a proporção uma igualdade de duas razões, os antecedentes e os consequen-

tes das razões iguais são chamados antecedentes e consequentes da proporção.

 
7.1 Propriedade Fundamental das Proporções 

Considerando as seguintes proporções, complete o que se pede:

1)    6 = 10 
8    20

   Produto dos extremos =  6 X 20 = 120.

   Produto dos meios = 8 x 15 = 120.

   O produto dos extremos e o produto dos meios são iguais.

2)    1 = 4 
3    12

   Produto dos extremos =  1 X 12 = 12.

    Produto dos meios = 3 x 4 = 12.

    O produto dos extremos e o produto dos meios são iguais.

Então:

       6 = 15                  6 x 20 =   8 x 15 
8    20

       1 = 4                  1 x 12 =   3 x 4 
3   12

Daí, a propriedade fundamental:

Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, e vice-versa. 

produto dos
extremos

produto dos
meios

  

produto dos
extremos

produto dos
meios
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                                                   a = c                  a x b =   b x c 
                                            b   d

    

 
7.2 Resolução de uma proporção

Resolver uma proporção significa determinar o valor do termo desconhecido dessa proporção.

Exemplos:

produto dos
extremos

produto dos
meios

  

6
8
 = 15

20
         6 x 20 =   8 x 15 

 

 

1
3
 = 4

12
         1 x 12   =   3 x 4  

Daí, a propriedade fundamental: 

Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, e vice-

versa. 

 

 
a
b
 = c

d
           a x b  =    b x c 

     

 

8.2 Resolução de uma proporção 

Resolver uma proporção significa determinar o valor do termo desconhecido dessa 

proporção. 

Exemplos: 

1) Resolver a proporção:   
20
25

 = 
8
Y

 

20
25

 = 
8
Y

    

20 x  Y = 25 x 8  aplica-se a propriedade fundamental. 

20Y = 200           equação do 1º grau em Y. 

Y=
200
20

               Y= 10 

Produto dos 
extremos 

Produto 
dos  
meios 

Produto dos 
extremos 

 

Produto 
dos meios  

 

Produto dos          
extremos 

Produto dos 
meios 

  

2) Resolver a proporção:   
3
4
2Y

 =  
1
5
1
2

    (Y≠ 0) 

3
4
2Y

 =  
1
5
1
2

     

 

2Y x  
1
5

 =  
3
4
  x  

1
2

   aplica-se a propriedade fundamental. 

2Y
5

  =  
3
8

               equação do 1º grau em Y. 

 

16Y
40

  =  
15
40

     m.m.c (5,8) = 40. 

 

16Y = 15 

Y= 
15
16

 

3) Resolver a proporção: 
Y+3
Y+1

 = 3
5

 

   

Y+3
Y+1

 = 3
5
  

5 x ( Y + 3) = 3 x ( Y+ 1)   aplica-se a propriedade fundamental. 

5Y + 15 = 3 Y + 3                equação do 1º grau em Y. 

5Y – 3Y = 3 – 15 

2Y = - 12 

Y = - 
12
2

              Y = - 6 



Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Curso Técnico em Análises Clínicas– Etapa 1

219

Matemática Aplicada

LISTA DE EXERCÍCIOS – PROPORÇÃO

1) Calcule Y nas proporções:

2) Resolver a proporção:   
3
4
2Y

 =  
1
5
1
2

    (Y≠ 0) 

3
4
2Y

 =  
1
5
1
2

     

 

2Y x  
1
5

 =  
3
4
  x  

1
2

   aplica-se a propriedade fundamental. 

2Y
5

  =  
3
8

               equação do 1º grau em Y. 

 

16Y
40

  =  
15
40

     m.m.c (5,8) = 40. 

 

16Y = 15 

Y= 
15
16

 

3) Resolver a proporção: 
Y+3
Y+1

 = 3
5

 

   

Y+3
Y+1

 = 3
5
  

5 x ( Y + 3) = 3 x ( Y+ 1)   aplica-se a propriedade fundamental. 

5Y + 15 = 3 Y + 3                equação do 1º grau em Y. 

5Y – 3Y = 3 – 15 

2Y = - 12 

Y = - 
12
2

              Y = - 6 

2) Resolver a proporção:   
3
4
2Y

 =  
1
5
1
2

    (Y≠ 0) 

3
4
2Y

 =  
1
5
1
2

     

 

2Y x  
1
5

 =  
3
4
  x  

1
2

   aplica-se a propriedade fundamental. 

2Y
5

  =  
3
8

               equação do 1º grau em Y. 

 

16Y
40

  =  
15
40

     m.m.c (5,8) = 40. 

 

16Y = 15 

Y= 
15
16

 

3) Resolver a proporção: 
Y+3
Y+1

 = 3
5

 

   

Y+3
Y+1

 = 3
5
  

5 x ( Y + 3) = 3 x ( Y+ 1)   aplica-se a propriedade fundamental. 

5Y + 15 = 3 Y + 3                equação do 1º grau em Y. 

5Y – 3Y = 3 – 15 

2Y = - 12 

Y = - 
12
2

              Y = - 6 

 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS – PROPORÇÃO 

 

1) Calcule Y nas proporções: 

a) 
Y
3
  = 4

6
    

b)  
12
Y

  = 5
20

     

c)  
5
3
  = Y

6
     

d) 
6
13

  = 12
Y

     

e) 
1 
2+3

3
   = 

Y
0,5

     

f) 0,6+10
6−0,5

  = 5
Y

     

g) 
0,666…+ 25

Y
  = 

3
12

     

h) 𝑒𝑒 Y−3
15

  = 21
35

     

2) Resolva os problemas: 

a) A soma de dois números, x e y, é 42. A razão de x para y é de 4 para 3. Calcule os 

dois números. 

b) A soma de dois números é 55. O maior deles está para 7, assim como o menor está 

para 4. Quais são os dois números? 
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2) Resolva os problemas:

• a) A soma de dois números, x e y, é 42. A razão de x para y é de 4 para 3. Calcule os dois 
números.

• b) A soma de dois números é 55. O maior deles está para 7, assim como o menor está para 
4. Quais são os dois números?

• c) A razão entre dois números é de 5 para 3. Se a sua soma é 96, determine os dois números.

• d) Dois números estão entre si como 2 está para 1. Sabendo que a diferença entre eles é 40, 
calcule os dois números.

• e) A diferença entre dois números é 75. O maior deles está para 5, assim como o menor está 
para 2. Quais são esses números?

3) Dizia um pastor: “Se eu tivesse mais duas ovelhas poderia dar a meus três filhos, respectivamente, 
1/3, 1/4, e 1/6 daquele total e ficaria com as três restantes.” O número de ovelhas que o pastor 
possuía era: 

a) 34

b) 22

c) 15 

d) 10 

 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS – PROPORÇÃO 

 

1) Calcule Y nas proporções: 

a) 
Y
3
  = 4

6
    

b)  
12
Y

  = 5
20

     

c)  
5
3
  = Y

6
     

d) 
6
13

  = 12
Y

     

e) 
1 
2+3

3
   = 

Y
0,5

     

f) 0,6+10
6−0,5

  = 5
Y

     

g) 
0,666…+ 25

Y
  = 

3
12

     

h) 𝑒𝑒 Y−3
15

  = 21
35

     

2) Resolva os problemas: 

a) A soma de dois números, x e y, é 42. A razão de x para y é de 4 para 3. Calcule os 

dois números. 

b) A soma de dois números é 55. O maior deles está para 7, assim como o menor está 

para 4. Quais são os dois números? 
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4) (Unicamp) A quantia de R$1280,00 deverá ser dividida entre 3 pessoas. Quanto receberá cada uma, 
se: A divisão for feita em partes diretamente proporcionais a 8, 5 e 7? 

8- REGRA DE TRÊS 

 
8.1 Regra de três simples

Regra de três simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 
quatro valores dos quais conhecemos três deles. Devemos, portanto, determinar um valor 
a partir dos três já conhecidos.

Passos utilizados numa regra de três simples:

        1º) Construir uma tabela, agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e manten-
do na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência.

        2º) Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais.
        3º) Montar a proporção e resolver a equação.

Exemplos: 

1) Com uma área de absorção de raios solares de 1,2m2, uma lancha com motor movido a energia 
solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. 

Aumentando-se essa área para 1,5m2, qual será a energia produzida?

Solução: montando a tabela:

 

        

 

Exemplos:  

1) Com uma área de absorção de raios solares de 1,2m2, uma lancha com motor 

movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia.  

 

Aumentando-se essa área para 1,5m2, qual será a energia produzida? 

 

Solução: montando a tabela: 

 

Área (m2) Energia (Wh) 

1,2 400 

1,5 x 

 

Identificação do tipo de relação: 

 
         

 

Inicialmente colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o x (2ª coluna). 

Observe que: Aumentando a área de absorção, a energia solar aumenta. 

Como as palavras correspondem (aumentando - aumenta), podemos afirmar que as 

grandezas são diretamente proporcionais. Assim sendo, colocamos outra seta no 

mesmo sentido (para baixo) na 1ª coluna. Montando a proporção e resolvendo a 

equação temos: 

 

 

Logo, a energia produzida será de 500 watts por hora. 
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Inicialmente colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o x (2ª coluna).

Observe que: Aumentando a área de absorção, a energia solar aumenta.
Como as palavras correspondem (aumentando - aumenta), podemos afirmar que as 

grandezas são diretamente proporcionais. Assim sendo, colocamos outra seta no 
mesmo sentido (para baixo) na 1ª coluna. 

Montando a proporção e resolvendo a equação temos:

   
Logo, a energia produzida será de 500 watts por hora.
 

2) Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400Km/h, faz um determinado percurso em 3 
horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso, se a velocidade utilizada fosse de 480km/h?

Solução: montando a tabela:

 

Inicialmente colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o x (2ª coluna). 

Observe que: Aumentando a velocidade, o tempo do percurso diminui.
Como as palavras são contrárias (aumentando - diminui), podemos afirmar que as 

grandezas são inversamente proporcionais. Assim sendo, colocamos outra seta no senti-
do contrário (para cima) na 1ª coluna. 

 

Exemplos:  

1) Com uma área de absorção de raios solares de 1,2m2, uma lancha com motor 

movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia.  

 

Aumentando-se essa área para 1,5m2, qual será a energia produzida? 

 

Solução: montando a tabela: 

 

Área (m2) Energia (Wh) 

1,2 400 

1,5 x 

 

Identificação do tipo de relação: 

 
         

 

Inicialmente colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o x (2ª coluna). 

Observe que: Aumentando a área de absorção, a energia solar aumenta. 

Como as palavras correspondem (aumentando - aumenta), podemos afirmar que as 

grandezas são diretamente proporcionais. Assim sendo, colocamos outra seta no 

mesmo sentido (para baixo) na 1ª coluna. Montando a proporção e resolvendo a 

equação temos: 

 

 

Logo, a energia produzida será de 500 watts por hora. 

 

2) Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400Km/h, faz um determinado 

percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso, se a velocidade 

utilizada fosse de 480km/h? 

 

 

 

Solução: montando a tabela: 

 

Velocidade (Km/h) Tempo (h) 

400 3 

480 x 

 

Identificação do tipo de relação: 

 

 
 

Inicialmente colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o x (2ª coluna). 

Observe que: Aumentando a velocidade, o tempo do percurso diminui. 

Como as palavras são contrárias (aumentando - diminui), podemos afirmar que as 

grandezas são inversamente proporcionais. Assim sendo, colocamos outra seta no 

sentido contrário (para cima) na 1ª coluna. Montando a proporção e resolvendo a 

equação temos: 

 

 

Logo, o tempo desse percurso seria de 2,5 horas ou 2 horas e 30 minutos. 

 



Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Curso Técnico em Análises Clínicas– Etapa 1

223

Matemática Aplicada

Montando a proporção e resolvendo a equação temos:
   

Logo, o tempo desse percurso seria de 2,5 horas ou 2 horas e 30 minutos.

3) Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120,00. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do 
mesmo tipo e preço?

Solução: montando a tabela:

Observe que: Aumentando o número de camisetas, o preço aumenta.
Como as palavras correspondem (aumentando - aumenta), podemos afirmar que as 

grandezas são diretamente proporcionais. 

Montando a proporção e resolvendo a equação temos:

 

Logo, a Bianca pagaria R$200,00 pelas 5 camisetas.

2) Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400Km/h, faz um determinado 

percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso, se a velocidade 

utilizada fosse de 480km/h? 

 

 

 

Solução: montando a tabela: 

 

Velocidade (Km/h) Tempo (h) 

400 3 

480 x 

 

Identificação do tipo de relação: 

 

 
 

Inicialmente colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o x (2ª coluna). 

Observe que: Aumentando a velocidade, o tempo do percurso diminui. 

Como as palavras são contrárias (aumentando - diminui), podemos afirmar que as 

grandezas são inversamente proporcionais. Assim sendo, colocamos outra seta no 

sentido contrário (para cima) na 1ª coluna. Montando a proporção e resolvendo a 

equação temos: 

 

 

Logo, o tempo desse percurso seria de 2,5 horas ou 2 horas e 30 minutos. 

 

3) Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120,00. Quanto ela pagaria se comprasse 5 

camisetas do mesmo tipo e preço? 

Solução: montando a tabela: 

Camisetas Preço (R$) 

3 120 

5 x 

 

Observe que: Aumentando o número de camisetas, o preço aumenta. 

Como as palavras correspondem (aumentando - aumenta), podemos afirmar que as 

grandezas são diretamente proporcionais. Montando a proporção e resolvendo a 

equação temos: 

 

 
 

Logo, a Bianca pagaria R$200,00 pelas 5 camisetas. 

 

4) Uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra 

em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo 

essa equipe fará o mesmo trabalho? 

 

Solução: montando a tabela: 

 

Horas por dia Prazo para término (dias) 

8 20 

5 X 

         

Observe que: Diminuindo o número de horas trabalhadas por dia, o prazo para 

término aumenta. 

3) Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120,00. Quanto ela pagaria se comprasse 5 

camisetas do mesmo tipo e preço? 

Solução: montando a tabela: 

Camisetas Preço (R$) 

3 120 

5 x 

 

Observe que: Aumentando o número de camisetas, o preço aumenta. 

Como as palavras correspondem (aumentando - aumenta), podemos afirmar que as 

grandezas são diretamente proporcionais. Montando a proporção e resolvendo a 

equação temos: 

 

 
 

Logo, a Bianca pagaria R$200,00 pelas 5 camisetas. 

 

4) Uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra 

em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo 

essa equipe fará o mesmo trabalho? 

 

Solução: montando a tabela: 

 

Horas por dia Prazo para término (dias) 

8 20 

5 X 

         

Observe que: Diminuindo o número de horas trabalhadas por dia, o prazo para 

término aumenta. 
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4) Uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Se 
o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo 
trabalho?

Solução: montando a tabela:

Observe que: Diminuindo o número de horas trabalhadas por dia, o prazo para tér-
mino aumenta.

Como as palavras são contrárias (diminuindo - aumenta), podemos afirmar que as 
grandezas são inversamente proporcionais. Montando a proporção e resolvendo a equa-
ção temos: 

 

8.2 Regra de três composta

 
A regra de três composta é utilizada em problemas com mais de duas grandezas, 

direta ou inversamente proporcionais.

Exemplos:
1) Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160m3 de areia. Em 5 horas, quantos caminhões se-

rão necessários para descarregar 125m3?

Solução: montando a tabela, colocando em cada coluna as grandezas de mesma espécie e, em 
cada linha, as grandezas de espécies diferentes que se correspondem:

3) Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120,00. Quanto ela pagaria se comprasse 5 

camisetas do mesmo tipo e preço? 

Solução: montando a tabela: 

Camisetas Preço (R$) 

3 120 

5 x 

 

Observe que: Aumentando o número de camisetas, o preço aumenta. 

Como as palavras correspondem (aumentando - aumenta), podemos afirmar que as 

grandezas são diretamente proporcionais. Montando a proporção e resolvendo a 

equação temos: 

 

 
 

Logo, a Bianca pagaria R$200,00 pelas 5 camisetas. 

 

4) Uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra 

em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo 

essa equipe fará o mesmo trabalho? 

 

Solução: montando a tabela: 

 

Horas por dia Prazo para término (dias) 

8 20 

5 X 

         

Observe que: Diminuindo o número de horas trabalhadas por dia, o prazo para 

término aumenta. 

Como as palavras são contrárias (diminuindo - aumenta), podemos afirmar que as 

grandezas são inversamente proporcionais. Montando a proporção e resolvendo a 

equação temos:  

 
 

9.2 Regra de três composta 

A regra de três composta é utilizada em problemas com mais de duas grandezas, direta 

ou inversamente proporcionais. 

Exemplos: 

1) Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160m3 de areia. Em 5 horas, quantos 

caminhões serão necessários para descarregar 125m3? 

 

Solução: montando a tabela, colocando em cada coluna as grandezas de mesma 

espécie e, em cada linha, as grandezas de espécies diferentes que se correspondem: 

 

Horas Caminhões Volume 

8 20 160 

5 X 125 

         

Identificação dos tipos de relação: 

 

Inicialmente colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o x (2ª coluna). 

 
 

A seguir, devemos comparar cada grandeza com aquela onde está o x. Observe que: 
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Identificação dos tipos de relação:

Inicialmente colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o x (2ª coluna).

 

A seguir, devemos comparar cada grandeza com aquela onde está o x. 

Observe que: Aumentando o número de horas de trabalho, podemos diminuir o 
número de caminhões. Portanto a relação é inversamente proporcional (seta para cima 
na 1ª coluna).

Aumentando o volume de areia, devemos aumentar o número de caminhões. Por-
tanto a relação é diretamente proporcional (seta para baixo na 3ª coluna). Devemos igua-
lar a razão que contém o termo x com o produto das outras razões de acordo com o sen-
tido das setas.

Montando a proporção e resolvendo a equação temos:

 

  

Logo, serão necessários 25 caminhões.

Como as palavras são contrárias (diminuindo - aumenta), podemos afirmar que as 

grandezas são inversamente proporcionais. Montando a proporção e resolvendo a 

equação temos:  

 
 

9.2 Regra de três composta 

A regra de três composta é utilizada em problemas com mais de duas grandezas, direta 

ou inversamente proporcionais. 

Exemplos: 

1) Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160m3 de areia. Em 5 horas, quantos 

caminhões serão necessários para descarregar 125m3? 

 

Solução: montando a tabela, colocando em cada coluna as grandezas de mesma 

espécie e, em cada linha, as grandezas de espécies diferentes que se correspondem: 

 

Horas Caminhões Volume 

8 20 160 

5 X 125 

         

Identificação dos tipos de relação: 

 

Inicialmente colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o x (2ª coluna). 

 
 

A seguir, devemos comparar cada grandeza com aquela onde está o x. Observe que: 

Como as palavras são contrárias (diminuindo - aumenta), podemos afirmar que as 

grandezas são inversamente proporcionais. Montando a proporção e resolvendo a 

equação temos:  

 
 

9.2 Regra de três composta 

A regra de três composta é utilizada em problemas com mais de duas grandezas, direta 

ou inversamente proporcionais. 

Exemplos: 

1) Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160m3 de areia. Em 5 horas, quantos 

caminhões serão necessários para descarregar 125m3? 

 

Solução: montando a tabela, colocando em cada coluna as grandezas de mesma 

espécie e, em cada linha, as grandezas de espécies diferentes que se correspondem: 

 

Horas Caminhões Volume 

8 20 160 

5 X 125 

         

Identificação dos tipos de relação: 

 

Inicialmente colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o x (2ª coluna). 

 
 

A seguir, devemos comparar cada grandeza com aquela onde está o x. Observe que: 
Aumentando o número de horas de trabalho, podemos diminuir o número de 

caminhões. Portanto a relação é inversamente proporcional (seta para cima na 1ª 

coluna). 

Aumentando o volume de areia, devemos aumentar o número de caminhões. 

Portanto a relação é diretamente proporcional (seta para baixo na 3ª coluna). 

Devemos igualar a razão que contém o termo x com o produto das outras razões de 

acordo com o sentido das setas. 

 

Montando a proporção e resolvendo a equação temos: 

 

 

Logo, serão necessários 25 caminhões. 

 

2) Numa fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos 

carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? 

 

Solução: montando a tabela: 

Homens Carrinhos Dias 

8 20 5 

4 X 16 

       Observe que: 

 

Aumentando o número de homens, a produção de carrinhos aumenta. Portanto a 

relação é diretamente proporcional (não precisamos inverter a razão). 

Aumentando o número de dias, a produção de carrinhos aumenta. Portanto a relação 

também é diretamente proporcional (não precisamos inverter a razão). Devemos 

igualar a razão que contém o termo x com o produto das outras razões. 
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2) Numa fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão 
montados por 4 homens em 16 dias?

Solução: montando a tabela:

Observe que: Aumentando o número de homens, a produção de carrinhos aumenta. 
Portanto a relação é diretamente proporcional (não precisamos inverter a razão).
Aumentando o número de dias, a produção de carrinhos aumenta. Portanto a re-

lação também é diretamente proporcional (não precisamos inverter a razão). Devemos 
igualar a razão que contém o termo x com o produto das outras razões.

Montando a proporção e resolvendo a equação temos:

 

Logo, serão montados 32 carrinhos.

3) Dois pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2m de altura. Trabalhando 3 pedreiros e 
aumentando a altura para 4m, qual será o tempo necessário para completar esse muro?

Inicialmente colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o x. Depois se colocam flechas 
concordantes para as grandezas diretamente proporcionais com a incógnita e discordantes para 
as inversamente proporcionais, como mostra a figura abaixo:

 

Aumentando o número de horas de trabalho, podemos diminuir o número de 

caminhões. Portanto a relação é inversamente proporcional (seta para cima na 1ª 

coluna). 

Aumentando o volume de areia, devemos aumentar o número de caminhões. 

Portanto a relação é diretamente proporcional (seta para baixo na 3ª coluna). 

Devemos igualar a razão que contém o termo x com o produto das outras razões de 

acordo com o sentido das setas. 

 

Montando a proporção e resolvendo a equação temos: 

 

 

Logo, serão necessários 25 caminhões. 

 

2) Numa fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos 

carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? 

 

Solução: montando a tabela: 

Homens Carrinhos Dias 

8 20 5 

4 X 16 

       Observe que: 

 

Aumentando o número de homens, a produção de carrinhos aumenta. Portanto a 

relação é diretamente proporcional (não precisamos inverter a razão). 

Aumentando o número de dias, a produção de carrinhos aumenta. Portanto a relação 

também é diretamente proporcional (não precisamos inverter a razão). Devemos 

igualar a razão que contém o termo x com o produto das outras razões. 

Montando a proporção e resolvendo a equação temos: 

 
 

Logo, serão montados 32 carrinhos. 

 

3) Dois pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2m de altura. Trabalhando 

3 pedreiros e aumentando a altura para 4m, qual será o tempo necessário para 

completar esse muro? 

Inicialmente colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o x. Depois se 

colocam flechas concordantes para as grandezas diretamente proporcionais com a 

incógnita e discordantes para as inversamente proporcionais, como mostra a figura 

abaixo: 

 
 

Montando a proporção e resolvendo a equação temos: 

 
Logo, para completar o muro serão necessários 12 dias. 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS REGRA DE TRÊS 

 

1) Três torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Quantas horas levarão 10 torneiras 

para encher 2 piscinas?   

Montando a proporção e resolvendo a equação temos: 

 
 

Logo, serão montados 32 carrinhos. 

 

3) Dois pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2m de altura. Trabalhando 

3 pedreiros e aumentando a altura para 4m, qual será o tempo necessário para 

completar esse muro? 

Inicialmente colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o x. Depois se 

colocam flechas concordantes para as grandezas diretamente proporcionais com a 

incógnita e discordantes para as inversamente proporcionais, como mostra a figura 

abaixo: 

 
 

Montando a proporção e resolvendo a equação temos: 

 
Logo, para completar o muro serão necessários 12 dias. 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS REGRA DE TRÊS 

 

1) Três torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Quantas horas levarão 10 torneiras 

para encher 2 piscinas?   
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Montando a proporção e resolvendo a equação temos:

 

Logo, para completar o muro serão necessários 12 dias.

LISTA DE EXERCÍCIOS REGRA DE TRÊS

1) Três torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Quantas horas levarão 10 torneiras para encher 2 
piscinas?  

 2) Uma equipe composta de 15 homens extrai, em 30 dias, 3,6 toneladas de carvão. Se for aumentada 
para 20 homens, em quantos dias conseguirão extrair 5,6 toneladas de carvão?   

 3) Vinte operários, trabalhando 8 horas por dia, gastam 18 dias para construir um muro de 300m. 
Quanto tempo levará uma turma de 16 operários, trabalhando 9 horas por dia, para construir um 
muro de 225m?  

 4) Um caminhoneiro entrega uma carga em um mês, viajando 8 horas por dia, a uma velocidade mé-
dia de 50 km/h. Quantas horas por dia ele deveria viajar para entregar essa carga em 20 dias, a 
uma velocidade média de 60 km/h?  Resposta: 10 horas por dia.

5) Com certa quantidade de fio, uma fábrica produz 5400m de tecido com 90cm de largura em 50 
minutos. Quantos metros de tecido, com 1 metro e 20 centímetros de largura, seriam produzidos 
em 25 minutos?

6) Para esvaziar um compartimento com 700m3 de capacidade, 3 ralos levaram 7 horas para fazê-lo. 
Se o compartimento tivesse 500m3 de capacidade, ao utilizarmos 5 ralos quantas horas seriam 
necessárias para esvaziá-lo?

7) Duas costureiras trabalhando 3 dias, 8 horas por dia, produzem 10 vestidos. Se 3 costureiras traba-
lharem por 5 dias, quantas horas ela precisarão trabalhar por dia para produzirem 25 vestidos?

Montando a proporção e resolvendo a equação temos: 

 
 

Logo, serão montados 32 carrinhos. 

 

3) Dois pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2m de altura. Trabalhando 

3 pedreiros e aumentando a altura para 4m, qual será o tempo necessário para 

completar esse muro? 

Inicialmente colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o x. Depois se 

colocam flechas concordantes para as grandezas diretamente proporcionais com a 

incógnita e discordantes para as inversamente proporcionais, como mostra a figura 

abaixo: 

 
 

Montando a proporção e resolvendo a equação temos: 

 
Logo, para completar o muro serão necessários 12 dias. 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS REGRA DE TRÊS 

 

1) Três torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Quantas horas levarão 10 torneiras 

para encher 2 piscinas?   
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8) Seis galinhas botam 30 ovos em 5 dias. 20 galinhas botarão quantos ovos em 10 dias?

9) Uma família com 2 duas pessoas consome 12m3 de água a cada 30 dias. Se mais uma pessoa com 
os mesmos hábitos de consumo se juntar a ela, quantos metros cúbicos de água eles consumirão 
em uma semana?

10) Um grupo de 10 trabalhadores descarregam 210 caixas de mercadoria em 3 horas. Quantas horas 
25 trabalhadores precisarão para descarregar 350 caixas?

11) Três caminhões transportam 200m³ de areia. Para transportar 1600m³ de areia, quantos cami-
nhões iguais a esse seriam necessários?

12) A comida que restou para 3 náufragos seria suficiente para alimentá-los por 12 dias. Um deles 
resolveu saltar e tentar chegar a terra nadando. Com um náufrago a menos, qual será a duração 
dos alimentos?

13) Para atender todas as ligações feitas a uma empresa são utilizadas 3 telefonistas, atendendo cada 
uma delas, em média, a 125 ligações diárias. Aumentando-se para 5 o número de telefonistas, 
quantas ligações atenderá diariamente cada uma delas em média?

14) Um pintor, trabalhando 8 horas por dia, durante 10 dias, pinta 7.500 telhas. Quantas horas por dia 
deve trabalhar esse pintor para que ele possa pintar 6.000 telhas em 4 dias?

15) Em uma disputa de tiro, uma catapulta, operando durante 6 baterias de 15 minutos cada, lança 
300 pedras. Quantas pedras lançará em 10 baterias de 12 minutos cada?

16) Dez guindastes móveis carregam 200 caixas num navio em 18 dias de 8 horas de trabalho. Quantas 
caixas serão carregadas em 15 dias, por 6 guindastes, trabalhando 6 horas por dia?

17) Com a velocidade de 75 Km/h, um ônibus faz um trajeto em 40 min. Devido a um congestionamen-
to, esse ônibus fez o percurso de volta em 50 min. Qual a velocidade média desse ônibus?

18) Uma tábua com 1,5 m de comprimento foi colocada na vertical em relação ao chão e projetou uma 
sombra de 53 cm. Qual seria a sombra projetada no mesmo instante por um poste que tem 10,5 
m de altura?
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19) Certa quantidade de suco foi colocado em latas de 2 litros cada uma, obtendo-se assim 60 latas. 
Se fossem usadas latas de 3 litros, quantas latas seriam necessárias para colocar a mesma quan-
tidade de suco?

9-   PORCENTAGEM 

 É frequente o uso de expressões que refletem acréscimos ou reduções em preços, números ou 
quantidades, sempre tomando por base 100 unidades.

 Alguns exemplos:

A gasolina teve um aumento de 15%.
Significa que em cada R$100 houve um acréscimo de R$15,00

O cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias.
Significa que em cada R$100 foi dado um desconto de R$10,00

Dos jogadores que jogam no Grêmio, 90% são craques.
Significa que em cada 100 jogadores que jogam no Grêmio, 90 são craques.

9.1 Razão centesimal 

     Toda a razão que tem para consequente o número 100 denomina-se razão centesimal.  

Alguns exemplos:

    Podemos representar uma razão centesimal de outras formas: 

20) Certa quantidade de suco foi colocado em latas de 2 litros cada uma, 

obtendo-se assim 60 latas. Se fossem usadas latas de 3 litros, quantas latas 

seriam necessárias para colocar a mesma quantidade de suco? 

 

9 PORCENTAGEM  
     

 É frequente o uso de expressões que refletem acréscimos ou reduções 

em preços, números ou quantidades, sempre tomando por base 100 unidades. 

Alguns exemplos: 

 

A gasolina teve um aumento de 15%. 

Significa que em cada R$100 houve um acréscimo de R$15,00 

 

O cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias. 

Significa que em cada R$100 foi dado um desconto de R$10,00 
 

Dos jogadores que jogam no Grêmio, 90% são craques. 

Significa que em cada 100 jogadores que jogam no Grêmio, 90 são 
craques. 
 

9.1 Razão centesimal  
 

     Toda a razão que tem para consequente o número 100 denomina-

se razão centesimal. Alguns exemplos: 

 
     Podemos representar uma razão centesimal de outras formas: 

     

     As expressões 7%, 16% e 125% são chamadas taxas 
centesimais ou taxas percentuais. 

20) Certa quantidade de suco foi colocado em latas de 2 litros cada uma, 

obtendo-se assim 60 latas. Se fossem usadas latas de 3 litros, quantas latas 

seriam necessárias para colocar a mesma quantidade de suco? 

 

9 PORCENTAGEM  
     

 É frequente o uso de expressões que refletem acréscimos ou reduções 

em preços, números ou quantidades, sempre tomando por base 100 unidades. 

Alguns exemplos: 

 

A gasolina teve um aumento de 15%. 

Significa que em cada R$100 houve um acréscimo de R$15,00 

 

O cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias. 

Significa que em cada R$100 foi dado um desconto de R$10,00 
 

Dos jogadores que jogam no Grêmio, 90% são craques. 

Significa que em cada 100 jogadores que jogam no Grêmio, 90 são 
craques. 
 

9.1 Razão centesimal  
 

     Toda a razão que tem para consequente o número 100 denomina-

se razão centesimal. Alguns exemplos: 

 
     Podemos representar uma razão centesimal de outras formas: 

     

     As expressões 7%, 16% e 125% são chamadas taxas 
centesimais ou taxas percentuais. 
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As expressões 7%, 16% e 125% são chamadas taxas centesimais ou taxas percentuais.

Considere o seguinte problema:

   João vendeu 50% dos seus 50 cavalos. Quantos cavalos ele vendeu?
   Para solucionar esse problema devemos aplicar a taxa percentual (50%) sobre o total de cavalos.

Logo, ele vendeu 25 cavalos, que representa a porcentagem procurada.
  
Portanto, chegamos a seguinte definição:

Porcentagem é o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a um determinado valor.

Exemplos:

Calcular 10% de 300.

Calcular 25% de 200kg  

Logo, 50kg é o valor correspondente à porcentagem procurada.

   EXERCÍCIOS RESOLVIDOS:

1) Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, transformando em gols 8% 
dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez?

     Considere o seguinte problema: 

 

     João vendeu 50% dos seus 50 cavalos. Quantos cavalos ele vendeu? 

     Para solucionar esse problema devemos aplicar a taxa percentual (50%) 

sobre o total de cavalos. 

 

 
 

     Logo, ele vendeu 25 cavalos, que representa 

a porcentagem procurada. 

     Portanto, chegamos a seguinte definição: 

Porcentagem é o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a 

um determinado valor. 

     Exemplos: 

Calcular 10% de 300. 

 

 
 

 

Calcular 25% de 200kg. 

 

   

 

 

Logo, 50kg é o valor correspondente à porcentagem procurada. 

 

    EXERCÍCIOS RESOLVIDOS: 

 

1) Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, 

transformando em gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador 

fez? 

     Considere o seguinte problema: 

 

     João vendeu 50% dos seus 50 cavalos. Quantos cavalos ele vendeu? 

     Para solucionar esse problema devemos aplicar a taxa percentual (50%) 

sobre o total de cavalos. 

 

 
 

     Logo, ele vendeu 25 cavalos, que representa 

a porcentagem procurada. 

     Portanto, chegamos a seguinte definição: 

Porcentagem é o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a 

um determinado valor. 

     Exemplos: 

Calcular 10% de 300. 

 

 
 

 

Calcular 25% de 200kg. 

 

   

 

 

Logo, 50kg é o valor correspondente à porcentagem procurada. 

 

    EXERCÍCIOS RESOLVIDOS: 

 

1) Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, 

transformando em gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador 

fez? 

     Considere o seguinte problema: 

 

     João vendeu 50% dos seus 50 cavalos. Quantos cavalos ele vendeu? 

     Para solucionar esse problema devemos aplicar a taxa percentual (50%) 

sobre o total de cavalos. 

 

 
 

     Logo, ele vendeu 25 cavalos, que representa 

a porcentagem procurada. 

     Portanto, chegamos a seguinte definição: 

Porcentagem é o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a 

um determinado valor. 

     Exemplos: 

Calcular 10% de 300. 

 

 
 

 

Calcular 25% de 200kg. 

 

   

 

 

Logo, 50kg é o valor correspondente à porcentagem procurada. 

 

    EXERCÍCIOS RESOLVIDOS: 

 

1) Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, 

transformando em gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador 

fez? 
 

 
     

Portanto o jogador fez 6 gols de falta. 

 

2) Se eu comprei uma ação de um clube por R$250,00 e a revendi por 

R$300,00, qual a taxa percentual de lucro obtida? 

 

     Montamos uma equação, onde somando os R$250,00 iniciais com a 

porcentagem que aumentou em relação a esses R$250,00, resulte nos 

R$300,00. 

 
     Portanto, a taxa percentual de lucro foi de 20%. 

      

 

LISTA DE EXERCICÍOS - PORCENTAGEM 
 

1) 30% da população de uma cidade litorânea mora na área insular e os 

demais 337.799 habitantes moram na área continental. Quantas pessoas 

moram na ilha? 

 

2) Em uma cesta eu possuía certa quantidade de ovos. As galinhas no meu 

quintal botaram 10% da quantidade dos ovos que eu tinha na cesta e nela os 

coloquei, mas por um azar meu, um objeto caiu sobre a dita cuja e 10% dos 

ovos foram quebrados. Eu tenho mais ovos agora ou inicialmente? 
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 Portanto o jogador fez 6 gols de falta.

2) Se eu comprei uma ação de um clube por R$250,00 e a revendi por R$300,00, qual a taxa percentual 
de lucro obtida?

     Montamos uma equação, onde somando os R$250,00 iniciais com a porcentagem que aumentou 
em relação a esses R$250,00, resulte nos R$300,00.

 Portanto, a taxa percentual de lucro foi de 20%.

LISTA DE EXERCICÍOS - PORCENTAGEM

1) 30% da população de uma cidade litorânea mora na área insular e os demais 337.799 habitantes 
moram na área continental. Quantas pessoas moram na ilha?

2) Em uma cesta eu possuía certa quantidade de ovos. As galinhas no meu quintal botaram 10% da 
quantidade dos ovos que eu tinha na cesta e nela os coloquei, mas por um azar meu, um objeto 
caiu sobre a dita cuja e 10% dos ovos foram quebrados. Eu tenho mais ovos agora ou inicialmente?

3) O aumento salarial de certa categoria de trabalhadores seria de apenas 6%, mas devido à interven-
ção do seu sindicato, esta mesma categoria conseguiu mais 120% de aumento sobre o percentual 
original de 6%. Qual foi o percentual de reajuste conseguido?

4) Comprei um frango congelado que pesava 2,4kg. Após o descongelamento e de ter escorrido toda 
a água, o frango passou a pesar apenas 1,44kg. Fui lesado em quantos por cento do peso, por ter 
levado gelo a preço de frango?

 

 
     

Portanto o jogador fez 6 gols de falta. 

 

2) Se eu comprei uma ação de um clube por R$250,00 e a revendi por 

R$300,00, qual a taxa percentual de lucro obtida? 

 

     Montamos uma equação, onde somando os R$250,00 iniciais com a 

porcentagem que aumentou em relação a esses R$250,00, resulte nos 

R$300,00. 

 
     Portanto, a taxa percentual de lucro foi de 20%. 

      

 

LISTA DE EXERCICÍOS - PORCENTAGEM 
 

1) 30% da população de uma cidade litorânea mora na área insular e os 

demais 337.799 habitantes moram na área continental. Quantas pessoas 

moram na ilha? 

 

2) Em uma cesta eu possuía certa quantidade de ovos. As galinhas no meu 

quintal botaram 10% da quantidade dos ovos que eu tinha na cesta e nela os 

coloquei, mas por um azar meu, um objeto caiu sobre a dita cuja e 10% dos 

ovos foram quebrados. Eu tenho mais ovos agora ou inicialmente? 
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5) Tempos atrás o rolo de papel higiênico que possuiu por décadas 40 metros de papel, passou a pos-
suir apenas 30 metros. Como o preço do rolo não sofreu alteração, tal artimanha provocou de fato 
um aumento de quantos por cento no preço do metro do papel?

6) Um guarda-roupa foi comprado a prazo, pagando-se R$ 2.204,00 pelo mesmo. Sabe-se que foi obti-
do um desconto de 5% sobre o preço de etiqueta. Se a compra tivesse sido à vista, o guarda-roupa 
teria saído por R$ 1.972,00. Neste caso, qual teria sido o desconto obtido? 

7) No intuito de reduzir o consumo de energia elétrica mensal das residências de um determinado 
país, o governo baixou uma medida provisória decretando que todos reduzam o consumo de 
energia em até 15%. Essa medida foi criada para que não haja riscos de ocorrerem apagões, em 
razão da escassez de chuvas que deixaram os reservatórios das hidrelétricas abaixo do nível de se-
gurança. Salvo que a água é utilizada na movimentação das turbinas geradoras de energia elétrica. 
De acordo com a medida provisória, uma residência com consumo médio de 652 quilowatts–hora 
mensais, terá que reduzir o consumo em quantos quilowatts–hora mensal?

8) Em uma escola há 800 alunos matriculados, dos quais 60% praticam esportes. Desses 60% temos 
que: 70% praticam futebol, 20% praticam vôlei e 10% fazem natação. Determine o número de 
alunos que praticam futebol, vôlei e natação. 

9) (Enem) – A taxa anual de desmatamento na Amazônia é calculada com dados de satélite, pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), de 1º de agosto de um ano a 31 de julho do ano 
seguinte. No mês de julho de 2009, foi registrado que o desmatamento acumulado nos últimos 
12 meses havia sido 64% maior do que no ano anterior, quando o INPE registrou 4.974 km² de 
floresta desmatada. Nesses mesmos 12 meses acumulados, somente o estado de Mato Grosso foi 
responsável por, aproximadamente, 56% da área total desmatada na Amazônia. De acordo com os 
dados, determine a área desmatada sob a responsabilidade do estado do Mato Grosso, em julho 
de 2008. 

10) Um clube está fazendo uma campanha, entre seus associados, para arrecadar fundos destinados 
a uma nova pintura na sede social. Contatados 60% dos associados, necessária para a pintura, e 
que a contribuição média correspondia a R$ 60,00 por associado contatado. Então, para comple-
tar exatamente a quantia necessária para a pintura, a contribuição média por associados, entre os 
restantes associados ainda não contatados, deve ser igual a: 

a) R$ 25,00. 

b) R$ 30,00. 

c) R$ 40,00. 

d) R$ 50,00. 

e) R$ 60,00. 
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11) Um supermercado está fazendo a seguinte promoção: “leve 4 e pague 3”. Isso equivale a conceder 
a quem leva 4, um desconto de: 

a) 40% 

b) 35% 

c) 33,33% 

d) 30% 

e) 25% 

12) Uma máquina copiadora que, trabalhando sem interrupção, fazia 90 fotocópias por minuto, foi 
substituída por uma nova com 50% mais veloz. Suponha que a nova máquina tenha de fazer o 
mesmo número de cópias que a antiga, em uma hora de trabalho ininterrupto, fazia. O tempo 
mínimo, em minutos, que essa nova máquina gastará para realizar o trabalho é igual a: 

a) 25

 b) 30

 c) 35

 d) 40

 13) Em uma promoção numa revenda da carros, está sendo dado um desconto de 18% para paga-
mento à vista. Se um carro é anunciado por R$ 16.000.00, então o preço para pagamento à vista 
desse carro será: 

 a) R$ 13.120,00

 b) R$ 13.220,00

 c) R$ 13.320,00

 d) R$ 13.420,00 

 e)R$ 13.520,00 

14) O custo de produção de uma peça é composta por: 30% para mão de obra, 50% para matéria pri-
ma e 20% para energia elétrica . Admitindo que haja um reajuste de 20% no preço de mão de obra 
, 35% no preço de matéria prima e 5% no preço da energia elétrica, o custo de produção sofrerá 
um reajuste de: 

 a) 60%

 b) 160%

 c) 24,5%

 d) 35%

 e) 4,5%
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15) Numa certa população 18% das pessoas são gordas , 30% dos homens são gordos e 10% das mu-
lheres são gordas . Qual a porcentagem de homens na população ? 

a) 30%

 b) 35%

 c) 40% 

d) 45% 

e) 50%
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 CAPÍTULO I

Introdução

  Biologia significa o estudo da vida (bio = vida e logos = estudo). Durante vários anos acha-
va-se que a vida teria surgido espontaneamente, o que levou a um pensamento conhecido como abio-
gênese. Essa teoria é explicada a partir do nascimento de seres vivos através da matéria bruta. Após 
alguns experimentos pode-se provar que a vida só poderia surgir a partir de outra vida, a essa teoria 
chamaram de biogênese. 

    A biologia é uma ciência que estuda vários ramos, porém todos com uma mesma prio-
ridade: manter todos os seres em perfeito equilíbrio.

Os seres vivos estão inseridos no meio ambiente e se relacionam entre os fatores bióticos e abi-
óticos formando um equilíbrio dinâmico nos ecossistemas.

 O curso de análises clínicas estuda os métodos de diagnóstico das doenças que acometem o 
homem. Essas doenças podem ser causadas por microrganismos como protozoários, helmintos, vírus 
e bactérias, podem decorrer por uma disfunção metabólica hereditária ou adquirida por maus hábitos 
de saúde, em que a ausência de determinado composto acarreta o surgimento de uma deficiência 
orgânica, ou fatores ambientais que contribuem para o desenvolvimento da patologia. Em qualquer 
uma dessas situações, ocorre a destruição da unidade funcional de todos os seres vivos, as células. 
E o objetivo da disciplina de Citologia é demonstrar toda estrutura e fisiologia celular, associando os 
mecanismos bioquímicos e fisiológicos funcionais com as disfunções que levam à patologia.

Citologia

 Citologia é o ramo da biologia que estuda as células, e todos os seres vivos, com exceção dos 
vírus (acelular).

 As células foram primeiramente observadas em 1665 por Robert Hooke, usando um micros-
cópio que já possuía duas lentes, uma ocular, e outra objetiva, próxima do objeto observado. Hooke 
inicialmente observou fatias finas de cortiça visualizando estruturas vazias que constituíam o material, 
que ele denominou célula (pequena cela).

 A célula é constituída por três partes fundamentais:
- Membrana citoplasmática: Constituída por lipoproteínas, membrana fina que recobre o cito-

plasma.
- Citoplasma: Constituída por hialoplasma. Substância gelatinosa onde se localizam as organe-

las
- Núcleo: Onde se encontra o material genético. Um dos critérios de classificação é como as 

células possuem seu material genético difuso no citoplasma, ou seja, sem presença de uma membra-
na envoltória, a carioteca. Esses seres são classificados como os Procariontes, enquanto os seres que 
possuem células com núcleo definido pela carioteca são chamados de Eucariontes.
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Fonte: https://www.blogger.com/img/share_buttons_20_2.png

• Célula procariota: Não contém carioteca ou membrana nuclear presente em bactérias e algas 
azuis.

 
Fonte: http://sobreconceptos.com/procariota

• Célula eucarionte: Presença de carioteca, presente em protozoários, vertebrados e invertebra-
dos

CITOLOGIA 
 

 Citologia é o ramo da biologia que estuda as células, e todos os seres 

vivos, com exceção dos vírus (acelular). 

 As células foram primeiramente observadas em 1665 por Robert Hooke, 

usando um microscópio que já possuía duas lentes, uma ocular, e outra 

objetiva, próxima do objeto observado. Hooke inicialmente observou fatias finas 

de cortiça visualizando estruturas vazias que constituíam o material, que ele 

denominou célula (pequena cela). 

 A célula é constituída por três partes fundamentais: 
- Membrana citoplasmática: Constituída por lipoproteínas, membrana fina 

que recobre o citoplasma. 
- Citoplasma: Constituída por hialoplasma. Substância gelatinosa onde se 

localizam as organelas 
- Núcleo: Onde se encontra o material genético. Um dos critérios de 

classificação é como as células possuem seu material genético difuso no 

citoplasma, ou seja, sem presença de uma membrana envoltória, a 

carioteca. Esses seres são classificados como os Procariontes, enquanto 

os seres que possuem células com núcleo definido pela carioteca são 

chamados de Eucariontes. 

    Fonte: https://www.blogger.com/img/share_buttons_20_2.png 
 

 Célula procariota: Não contém carioteca ou membrana nuclear presente 

em bactérias e algas azuis. 

  
Fonte: http://sobreconceptos.com/procariota 

 

 Célula eucarionte: Presença de carioteca, presente em protozoários, 

vertebrados e invertebrados. 

 
 

 

Fonte: http://dc242.4shared.com/doc/upFa8olN/preview.html 
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Fonte: http://dc242.4shared.com/doc/upFa8olN/preview.html

A Estrutura da Célula

Os seres vivos são formados por unidades denominadas células. Dessa maneira, as células po-
dem ser entendidas como as unidades morfológicas dos seres vivos, pois todos eles são formados por 
pelo menos uma delas.

 Célula procariota: Não contém carioteca ou membrana nuclear presente 

em bactérias e algas azuis. 

  
Fonte: http://sobreconceptos.com/procariota 

 

 Célula eucarionte: Presença de carioteca, presente em protozoários, 

vertebrados e invertebrados. 

 
 

 

Fonte: http://dc242.4shared.com/doc/upFa8olN/preview.html 

 

 
Comparação entre as células 

Estrutura Célula procariótica 
(bactérias) 

Célula eucariótica vegetal  Célula eucariótica 
animal   

Membrana plasmática  Presente Presente Presente 
Parede celular Presente Presente Ausente 

Carioteca Ausente Presente Presente 
Citoplasma Presente Presente Presente 
Ribossomo Presente Presente Presente 

Retículo endoplasmático Ausente Presente Presente 
Complexo de Golgi Ausente Presente Presente 

Lisossomo Ausente Presente Presente 
Mitocôndria Ausente Presente Presente 
Centríolo Ausente Ausente Presente 

Vacúolo central Ausente Presente Ausente 
Cloroplastos Ausente Presente Ausente 

 

A Estrutura da Célula 
 

Os seres vivos são formados por unidades denominadas células. 

Dessa maneira, as células podem ser entendidas como as unidades 

morfológicas dos seres vivos, pois todos eles são formados por pelo menos 

uma delas. 

 Sabe-se que cada célula viva de um organismo pluricelular 

desempenha uma atividade “comunitária” profundamente integrada com as 

demais células do indivíduo. Mas desempenha também uma atividade 

particular em que é capaz de executar basicamente todas as funções vitais do 

organismo como um todo. Assim, uma célula viva é capaz de: 

 Absorver do meio em que vive as substâncias de que necessita; 

 Extrair dos alimentos a energia que garante seu funcionamento normal; 

 Eliminar resíduos e reproduzir-se, entre outras manifestações de vida. 

Por isso, como a menor porção capaz de desempenhar as diversas 

atividades vitais associadas com a manutenção de vida num organismo, a 

célula pode ser também entendida como a unidade fisiológica dos seres vivos. 
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 Sabe-se que cada célula viva de um organismo pluricelular desempenha uma atividade “comu-
nitária” profundamente integrada com as demais células do indivíduo. Mas desempenha também 
uma atividade particular em que é capaz de executar basicamente todas as funções vitais do organis-
mo como um todo. Assim, uma célula viva é capaz de:

• Absorver do meio em que vive as substâncias de que necessita;
• Extrair dos alimentos a energia que garante seu funcionamento normal;
• Eliminar resíduos e reproduzir-se, entre outras manifestações de vida.
Por isso, como a menor porção capaz de desempenhar as diversas atividades vitais associadas 

com a manutenção de vida num organismo, a célula pode ser também entendida como a unidade 
fisiológica dos seres vivos.

 CAPÍTULO II

OS ENVOLTÓRIOS CELULARES E ORGANELAS CITOPLASMÁTICAS

A composição química da matéria viva se mantém relativamente constante ao longo da vida 
de um organismo. Esse fato requer a presença de certas estruturas capazes de promover um relativo 
isolamento do ser vivo em relação ao meio em que vive, além de selecionar as substâncias que devem 
entrar e sair do organismo, de acordo com suas necessidades básicas de vida. Em todas as células, 
as funções de isolamento e seleção das substâncias são executadas por um envoltório denominado 
membrana plasmática.

Em certos organismos, como as bactérias, os fungos e as plantas em geral, além da membrana 
plasmática verifica-se a presença de outro envoltório, denominado parede celular.

Parede Celular:

Dotada de grande resistência que lhe confere a capacidade de proteger e sustentar as células 
em que ocorre, a parede celular é uma estrutura de revestimento externo.

Nas células vegetais, essa parede rígida e permeável é formada principalmente pelo polissaca-
rídeo celulose. Por isso, nesse caso, a parede celular é também denominada membrana celulósica.

 A parede celular não existe nas células animais. Nos vegetais é formada basicamente de celu-
lose. Na maioria dos fungos, a principal substância presente na parede é a quitina (polissacarídeo). E, 
nas bactérias, a parede é constituída principalmente por um complexo proteico e de polissacarídeos.

Citoplasma:

 Abrangendo a região da célula situada entre a membrana plasmática e o núcleo, o citoplasma é preen-
chido, nas células vivas, por um líquido gelatinoso denominado hialoplasma, também conhecido por citoplasma 
fundamental ou matriz citoplasmática. Imersas no hialoplasma encontram-se as organelas celulares.
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Hialoplasma:

 O hialoplasma é constituído principalmente de água e de proteínas. Na parte externa da célu-
la, denominada ectoplasma, o hialoplasma apresenta-se denso, em estado de gel. Na parte interna, 
chamada endoplasma, o hialoplasma apresenta-se mais fluido, em estado de sol. Os estados de gel 
e sol podem sofrer mudanças e um transformar-se no outro, principalmente durante os movimentos 
citoplasmáticos, como a ciclose, um movimento do hialoplasma principalmente em estado de sol em 
que se forma uma corrente que carrega os diversos orgânulos e distribui substâncias ao longo do cito-
plasma.

ORGANELAS CELULARES

As organelas ou orgânulos celulares são estruturas citoplasmáticas especializadas na realização 
de determinadas funções:

O Retículo Endoplasmático:

A microscopia eletrônica revelou a presença, no interior do citoplasma, de um retículo de mem-
branas lipoprotéicas que foi denominado retículo endoplasmático (RE). Conforme a posição das mem-
branas, podemos distinguir a existência de túbulos e sáculos ou vesículas achatadas.

As membranas do retículo podem ou não exibir ribossomos aderidos em sua superfície externa. 
No primeiro caso, a presença dos ribossomos confere à membrana do retículo uma aparência rugosa; 
já na ausência desses grânulos, a membrana exibe um aspecto liso. Assim, existem dois tipos básicos 
de retículo endoplasmático: o rugoso ou granular (RER) e o liso ou agranular (REL).

O retículo endoplasmático liso apresenta as seguintes funções:

• Facilita o intercâmbio de substâncias entre a célula e o meio externo;

• Auxilia a circulação intracelular, por permitir um maior deslocamento de partículas de uma 
região para outra do citoplasma;

• Produz lipídios, principalmente esteroides;

 
O retículo endoplasmático rugoso pode desempenhar basicamente todas as funções atribuídas 

ao retículo liso. Mas como apresentam justapostos ao longo de suas membranas inúmeros ribosso-
mos, que são grânulos constituídos de ribonucleoproteínas (RNA + proteínas), acham-se também inti-
mamente associado à síntese de proteínas. O retículo endoplasmático rugoso é também denominado 
de ergastoplasma. De modo geral, o retículo endoplasmático é muito desenvolvido em células de 
grande atividade metabólica, especialmente aquelas que sintetizam grandes quantidades de proteí-
nas (como os osteoblastos, células ósseas produtoras da proteína colágeno).
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Fonte: http://aprovaja.blogspot.com.br/

O Complexo de Golgi:

Essa estrutura consiste em um sistema de membranas lisas que formam vesículas e sáculos 
achatados, dispostos paralelamente.

As principais funções do Complexo de Golgi são: armazenamento de proteínas, organização do 
acromossomo nos espermatozoides, síntese de glicoproteínas e também é responsável pela produção 
de lisossomos.

 
http://www.cliquetando.xpg.com.br

 

O retículo endoplasmático liso apresenta as seguintes funções: 

 Facilita o intercâmbio de substâncias entre a célula e o meio externo; 

 Auxilia a circulação intracelular, por permitir um maior deslocamento de 

partículas de uma região para outra do citoplasma; 

 Produz lipídios, principalmente esteroides; 

 O retículo endoplasmático rugoso pode desempenhar basicamente 

todas as funções atribuídas ao retículo liso. Mas como apresentam justapostos 

ao longo de suas membranas inúmeros ribossomos, que são grânulos 

constituídos de ribonucleoproteínas (RNA + proteínas), acham-se também 

intimamente associado à síntese de proteínas. O retículo endoplasmático 

rugoso é também denominado de ergastoplasma. De modo geral, o retículo 

endoplasmático é muito desenvolvido em células de grande atividade 

metabólica, especialmente aquelas que sintetizam grandes quantidades de 

proteínas (como os osteoblastos, células ósseas produtoras da proteína 

colágeno). 

 
           

  
 
Fonte: http://aprovaja.blogspot.com.br/ 

 
 
 
O Complexo de Golgi: 

 
 
Essa estrutura consiste em um sistema de membranas lisas que formam 

vesículas e sáculos achatados, dispostos paralelamente. 

As principais funções do Complexo de Golgi são: armazenamento de 

proteínas, organização do acromossomo nos espermatozoides, síntese de 

glicoproteínas e também é responsável pela produção de lisossomos. 

  
Fonte: 

http://www.cliquetando.xpg.com.br 

 
 
Os Lisossomos: 
 
 
 Lisossomos são pequenas bolsas cheias de enzimas digestivas, essas 

enzimas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, migram para o 

complexo golgiense aonde são empacotadas e liberadas no citoplasma, 

formando os lisossomos. 

 Os lisossomos têm como função a digestão de substâncias no interior da 

célula. Quando os lisossomos digerem partículas do próprio citoplasma celular 

esse processo é chamado de autofagia, e quando a digestão é de partículas 

externas englobadas pela célula recebe o nome de heterofagia. 

 
 
Os plastos: 
 

Os plastos são estruturas típicas das células vegetais. Os principais 

tipos de plastos são os leucoplastos e os cloroplastos. 
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Os Lisossomos:

 Lisossomos são pequenas bolsas cheias de enzimas digestivas, essas enzimas são produzidas 
no retículo endoplasmático rugoso, migram para o complexo golgiense aonde são empacotadas e 
liberadas no citoplasma, formando os lisossomos.

 Os lisossomos têm como função a digestão de substâncias no interior da célula. Quando os 
lisossomos digerem partículas do próprio citoplasma celular esse processo é chamado de autofagia, e 
quando a digestão é de partículas externas englobadas pela célula recebe o nome de heterofagia.

Os Plastos:

Os plastos são estruturas típicas das células vegetais. Os principais tipos de plastos são os leuco-
plastos e os cloroplastos.

Leucoplastos:

São plastos incolores, desprovidos de pigmentos, que se caracterizam por acumular substâncias 
nutritivas. Os leucoplastos que acumulam o amido, por exemplo, são comuns em órgãos de reserva 
das plantas, como a batata, a mandioca, etc.

 
Cloroplastos:

São plastos verdes, responsáveis pela realização da fotossíntese. Essas organelas possuem vá-
rios tipos de pigmentos, entre os quais se destacam as clorofilas, que têm a função de absorver a 
energia luminosa

   
 Fonte: http://misteriosdomundo.com/como-a-celula-se-tornou-complexa

Leucoplastos: 
 

São plastos incolores, desprovidos de pigmentos, que se caracterizam 

por acumular substâncias nutritivas. Os leucoplastos que acumulam o amido, 

por exemplo, são comuns em órgãos de reserva das plantas, como a batata, a 

mandioca, etc. 
 
 
Cloroplastos: 
 
 

São plastos verdes, responsáveis pela realização da fotossíntese. 

Essas organelas possuem vários tipos de pigmentos, entre os quais se 

destacam as clorofilas, que têm a função de absorver a energia luminosa. 

  
Fonte: http://misteriosdomundo.com/como-a-celula-se-tornou-complexa 

 

 

As mitocôndrias: 
 

  São organelas visíveis ao microscópio ótico. São constituídas por duas 

membranas: a externa lisa e a interna pregueada, formando as cristas 

mitocondriais. No interior da mitocôndria existe um fluido denso, rico em 

proteínas, DNA e ribossomos. Esse fluido é a matriz mitocondrial. 
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As Mitocôndrias:

  São organelas visíveis ao microscópio ótico. São constituídas por duas membranas: a externa 
lisa e a interna pregueada, formando as cristas mitocondriais. No interior da mitocôndria existe um 
fluido denso, rico em proteínas, DNA e ribossomos. Esse fluido é a matriz mitocondrial.

 As mitocôndrias são as organelas responsáveis pela respiração celular (processo de produção 
de energia para todos os processos vitais da célula) a partir de oxigênio e glicose. A quantidade de 
mitocôndrias varia nos diferentes tecidos. Nas células com baixa atividade metabólica como os adi-
pócitos e células epiteliais existem poucas mitocôndrias, enquanto nas células com metabolismo alto, 
como os hepatócitos e células musculares, pode haver de 1000 a 1600 mitocôndrias

Fonte: http://pt.wikipedia.org

Os Vacúolos:

  Os vacúolos são estruturas saculiformes encontradas em diversos tipos de células. Nos vege-
tais, os vacúolos de suco celular são, nas células jovens, pequenos e numerosos. Mas, à medida que 
a célula vai crescendo, esses vacúolos vão se fundindo de maneira a originar, nas células adultas, um 
único e volumoso vacúolo que ocupa, geralmente, uma posição central, deslocando o núcleo para 
uma parte mais periférica da célula. 

 Em seu interior encontra-se o suco vacuolar, solução aquosa que pode conter açúcares, óleos, 
sais, pigmentos e outras substâncias; nas células vegetais, esses vacúolos têm fundamentalmente a 
função de promover armazenamento de substâncias diversas e participar da regulação osmótica.

Os Centríolos:

 Os centríolos são organelas duplas em forma de cilindro, dispostos perpendicularmente, que 
se duplicam na divisão celular. São as organelas responsáveis pela formação do fuso que deslocará os 

 As mitocôndrias são as organelas responsáveis pela respiração celular 

(processo de produção de energia para todos os processos vitais da célula) a 

partir de oxigênio e glicose. A quantidade de mitocôndrias varia nos diferentes 

tecidos. Nas células com baixa atividade metabólica como os adipócitos e 

células epiteliais existem poucas mitocôndrias, enquanto nas células com 

metabolismo alto, como os hepatócitos e células musculares, pode haver de 

1000 a 1600 mitocôndrias.  

  
Fonte: http://pt.wikipedia.org 

Os vacúolos: 
 

  Os vacúolos são estruturas saculiformes encontradas em diversos tipos 

de células. Nos vegetais, os vacúolos de suco celular são, nas células jovens, 

pequenos e numerosos. Mas, à medida que a célula vai crescendo, esses 

vacúolos vão se fundindo de maneira a originar, nas células adultas, um único 

e volumoso vacúolo que ocupa, geralmente, uma posição central, deslocando o 

núcleo para uma parte mais periférica da célula.  

 Em seu interior encontra-se o suco vacuolar, solução aquosa que pode 

conter açúcares, óleos, sais, pigmentos e outras substâncias; nas células 

vegetais, esses vacúolos têm fundamentalmente a função de promover 

armazenamento de substâncias diversas e participar da regulação osmótica. 
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cromossomos para os polos nas divisões celulares. Os centríolos também são os responsáveis pela 
formação de cílios e flagelos em algumas células.

 

Fonte: http://www.sobiologia.com.br

Ribossomos:

 Os ribossomos são organelas formadas por duas subunidades, presentes isolados no citoplas-
ma ou associados à s membranas do reticulo endoplasmático rugoso.

A função dos ribossomos é a síntese de proteínas através da tradução da informação contida no 
RNA mensageiro.

O Núcleo Celular:

  O núcleo é o componente celular portador dos fatores hereditários e controlador das ativida-
des metabólicas.

  A estrutura nuclear podem apresentar os seguintes componentes: 

Carioteca: também chamada de cariomembrana, essa estrutura envolve o conteúdo nuclear e é 
formada por duas membranas lipoprotéicas, lamela interna e lamela externa, entre as quais existe um 
espaço denominado perinuclear.

  A carioteca é dotada de numerosos poros - os annulli - que permitem a comunicação entre o 
material nuclear e o citoplasma. Através desses poros ocorre o intercâmbio de substâncias diversas 
entre o núcleo e o citoplasma, inclusive macromoléculas. De maneira geral, quanto maior a atividade 
celular, maior é o número de poros da carioteca.

Os centríolos: 
 
 Os centríolos são organelas duplas em forma de cilindro, dispostos 

perpendicularmente, que se duplicam na divisão celular. São as organelas 

responsáveis pela formação do fuso que deslocará os cromossomos para os 

polos nas divisões celulares. Os centríolos também são os responsáveis pela 

formação de cílios e flagelos em algumas células. 

  

 
 

Fonte: http://www.sobiologia.com.br 

 

Ribossomos: 
 
 Os ribossomos são organelas formadas por duas subunidades, 

presentes isolados no citoplasma ou associados à s membranas do reticulo 

endoplasmático rugoso. 

A função dos ribossomos é a síntese de proteínas através da tradução 

da informação contida no RNA mensageiro. 
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Cariolinfa: conhecida também como nucleoplasma ou suco nuclear, é uma massa incolor cons-
tituída principalmente de água e proteínas, que preenche o núcleo celular.

Cromatina: representa o material genético contido no núcleo. Quimicamente, as cromatinas são 
proteínas conjugadas (nucleoproteínas), resultantes da associação entre proteínas simples e molécu-
las de DNA.

Durante a divisão celular, os cromonemas espiralizam–se, isto é, ficam mais condensados, tor-
nando-se mais curtos e mais grossos. Podem então ser vistos individualmente e passam a ser chama-
dos de cromossomos.

Nucléolo: trata-se de um corpúsculo esponjoso e desprovido de membranas que se encontra 
em contato direto com o suco nuclear.

  O nucléolo é constituído basicamente de RNA ribossômico associado a proteínas. Na síntese 
proteica, o nucléolo pode atuar como fonte de grânulos de ribonucleoproteínas, que migram para 
o citoplasma, originando os ribossomos, organelas que representam a sede da síntese de proteínas 
numa célula. Compreende-se, então, por que células muito ativas na produção de proteínas costu-
mam possuir nucléolos bem desenvolvidos.

CAPÍTULO III

Membrana Plasmática

Constituindo uma película muito fina, elástica e lipoprotéica a membrana plasmática participa 
ativamente do metabolismo celular, exibindo um notável caráter seletivo, isto é, atua “selecionando” 
as substâncias que entram ou saem da célula, de acordo com suas necessidades. Para explicar a orga-
nização da membrana plasmática, Dawson e Danielli propuseram, em 1954, um modelo que sugere a 
existência de quatro camadas moleculares: duas camadas externas, constituídas de proteínas, envol-
vendo duas camadas internas formadas de lipídios.

A membrana plasmática é lipoprotéica, constituída por fosfolipídios e proteínas arranjadas em 
um modelo chamado de mosaico fluido, em que há 2 camadas de fosfolipídios, com proteínas inseri-
das.

Externamente à membrana existe um envoltório chamado glicocálice (glicocálix), formado por 
uma rede de glicídios, que têm como função:

• Proteger a célula contra agressões químicas e físicas;

• Reter nutrientes;

• Manter o microambiente adequado; 
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• Reconhecimento das células semelhantes;

O glicocálice ativa o sistema imunológico no transplante de órgãos, podendo causar a rejeição. 
Algumas células ainda têm uma parede celular. Por exemplo, a parede de celulose das células 

vegetais.

 
Fonte: www.enemvirtual.com.br

As Especializações da Membrana Plasmática 

Em algumas células, a membrana plasmática apresenta determinadas especializações, ligadas à 
função desempenhada pela célula. São elas:

Microvilosidades: São evaginações ou projeções da membrana, que ocorrem em certos epité-
lios, como o intestinal, com a função de aumentar a superfície de contato com os alimentos e, conse-
quentemente, garantir uma absorção eficiente. Cada célula pode conter até 3.000 microvilosidades.

Desmossomos: São diferenciações da membrana muito frequentes em células epiteliais, com a 
função de promover maior adesão entre células vizinhas.

Interdigitações: São dobras existentes nas membranas plasmáticas de duas células epiteliais 
vizinhas e que se “encaixam” perfeitamente, com a função de aumentar a adesão entre as células.

   

     
Fonte: www.enemvirtual.com.br 

 
As Especializações da Membrana Plasmática  

 

Em algumas células, a membrana plasmática apresenta determinadas 

especializações, ligadas à função desempenhada pela célula. São elas: 
 

Microvilosidades: São evaginações ou projeções da membrana, que ocorrem 

em certos epitélios, como o intestinal, com a função de aumentar a superfície 

de contato com os alimentos e, consequentemente, garantir uma absorção 

eficiente. Cada célula pode conter até 3.000 microvilosidades. 
 
Desmossomos. São diferenciações da membrana muito frequentes em células 

epiteliais, com a função de promover maior adesão entre células vizinhas. 
 
Interdigitações. São dobras existentes nas membranas plasmáticas de duas 

células epiteliais vizinhas e que se “encaixam” perfeitamente, com a função de 

aumentar a adesão entre as células. 
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A Permeabilidade da Membrana Plasmática

A membrana plasmática não isola totalmente a célula do meio exterior. A membrana plasmática 
separa o conteúdo celular (meio intracelular) do meio circundante (meio extracelular), mantendo es-
tável o meio interno. O meio extracelular é chamado líquido intersticial e nele estão presentes, além 
de moléculas de água, compostos orgânicos como glicose e inorgânicos como oxigênio que, seletiva-
mente, entram na célula. Outras substâncias presentes no meio extracelular podem ter sua passagem 
dificultada e até mesmo impedida. Algumas substâncias atravessam a membrana facilmente, enquan-
to outras têm sua passagem dificultada, ou até mesmo impedida. 

O fluxo de materiais através da membrana pode envolver ou não dispêndio de energia. E, de 
acordo com esse critério, podemos distinguir dois tipos fundamentais de transporte: passivo e ativo.

Concentrações de soluções:

Para o melhor entendimento do transporte de substâncias através da membrana plasmática é 
importante compreender os conceitos relacionados à concentração das soluções.

Solução isotônica:

Quando se compara uma solução a outra e elas têm a mesma concentração de solutos, essa 
solução é considerada isotônica. 

Solução hipotônica:

Uma solução é considerada hipotônica quando se compara uma solução à outra e uma concen-
tração de solutos é menor que a outra. 

Solução hipertônica:

Uma solução é considerada hipertônica quando uma concentração de solutos é maior que a outra.

 
Fonte: educacao.uol.com.br 

Solução hipertônica: 
 

Uma solução é considerada hipertônica quando uma concentração de solutos é 

maior que a outra.  
 

    

 

Fonte: educacao.uol.com.br  
 

 Os transportes através da membrana podem ser feitos de modo passivo, 
sem gasto de energia química, ou ativo, com gasto de energia química. 

         
Transporte passivo - Sem consumo de energia 

 

O transporte passivo não exige consumo de energia no nível da 

membrana. A membrana, nesse caso, permite a livre passagem de 

substâncias, não apresentando caráter seletivo. O deslocamento das 

substâncias se dá da região de maior concentração para a de menor 

concentração.  São exemplos de transporte passivo: 
 
Difusão:  
 

Passagem espontânea de soluto de um meio mais concentrado para um 

meio menos concentrado. Um bom exemplo de difusão é a passagem de gases 

como o O2 do meio extracelular (maior concentração) para o meio intracelular 

(menor concentração), e CO2 do meio intracelular (maior concentração) para o 

meio extracelular (menor concentração). 
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• Os transportes através da membrana podem ser feitos de modo passivo, sem gasto de energia 
química, ou ativo, com gasto de energia química.

        

Transporte passivo - Sem consumo de energia

O transporte passivo não exige consumo de energia no nível da membrana. A membrana, nesse 
caso, permite a livre passagem de substâncias, não apresentando caráter seletivo. O deslocamento 
das substâncias se dá da região de maior concentração para a de menor concentração.  São exemplos 
de transporte passivo:

Difusão: 

Passagem espontânea de soluto de um meio mais concentrado para um meio menos concen-
trado. Um bom exemplo de difusão é a passagem de gases como o O2 do meio extracelular (maior 
concentração) para o meio intracelular (menor concentração), e CO2 do meio intracelular (maior con-
centração) para o meio extracelular (menor concentração).

Difusão facilitada: 

Nesse caso, o transporte de solutos é feito por proteínas chamadas carreadoras ou permeases. 
A substância se liga à proteína no meio extracelular, que a solta no interior da célula. Um exemplo de 
substâncias transportadas por difusão facilitada são aminoácidos, glicose (para células do fígado) e 
vitaminas.

 
Fonte: educacao.uol.com.br 

 
Difusão facilitada:  
 

Nesse caso, o transporte de solutos é feito por proteínas chamadas 

carreadoras ou permeases. A substância se liga à proteína no meio extracelular, 

que a solta no interior da célula. Um exemplo de substâncias transportadas por 

difusão facilitada são aminoácidos, glicose (para células do fígado) e vitaminas. 

     
 

Fonte: educacao.uol.com.br  

Osmose:  
 

Osmose é a difusão da água pela membrana celular. A água desloca-se 

sempre do meio mais diluído (hipotônico) para o mais concentrado (hipertônico). 

A célula precisa manter uma concentração equivalente ao ambiente em que vive, 

e esse equilíbrio só ocorre quando o meio intracelular é isotônico em relação ao 

meio extracelular. Nesse caso há saída e entrada de água na mesma velocidade 

e nada ocorre com a célula, pois há equilíbrio osmótico. Quando o equilíbrio 

osmótico é rompido, a célula pode diminuir ou aumentar de volume, e em alguns 

casos até estourar. Qualquer uma dessas situações traz prejuízo ao organismo. 

A osmose pode ser bem demonstrada quando hemácias são colocadas em 

solução isotônica, hipotônica, ou hipertônica. Se uma hemácia é colocada no 

meio isotônico, há um equilíbrio osmótico, e a célula se mantém na sua forma 
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Osmose: 

Osmose é a difusão da água pela membrana celular. A água desloca-se sempre do meio mais 
diluído (hipotônico) para o mais concentrado (hipertônico). A célula precisa manter uma concentração 
equivalente ao ambiente em que vive, e esse equilíbrio só ocorre quando o meio intracelular é iso-
tônico em relação ao meio extracelular. Nesse caso há saída e entrada de água na mesma velocidade 
e nada ocorre com a célula, pois há equilíbrio osmótico. Quando o equilíbrio osmótico é rompido, a 
célula pode diminuir ou aumentar de volume, e em alguns casos até estourar. Qualquer uma dessas si-
tuações traz prejuízo ao organismo. A osmose pode ser bem demonstrada quando hemácias são colo-
cadas em solução isotônica, hipotônica, ou hipertônica. Se uma hemácia é colocada no meio isotônico, 
há um equilíbrio osmótico, e a célula se mantém na sua forma normal. Em uma solução hipotônica, ou 
seja, com uma concentração de soluto menor que o interior da célula, a água entra na célula através 
da membrana, e a célula fica túrgida, inchada, podendo até estourar. Em uma solução hipertônica, ou 
seja, com uma concentração de soluto maior que o interior da célula, a água sai da célula através da 
membrana, e a célula murcha, esse estado também é chamado de crenação.

 Glóbulos vermelhos colocados em solução de baixa concentração (hipotônica) ganham água e 
sua membrana plasmática acaba por romper-se. Tal fenômeno chama-se hemólise. Nas células vege-
tais, porém, o rompimento da membrana dificilmente ocorre, devido à presença da membrana celuló-
sica externa, de alta resistência.

As células vegetais, quando imersas em soluções fortemente hipertônicas, perdem tanta água 
que a membrana plasmática se “descola” da membrana celulósica, acompanhando a redução do vo-
lume interno. Esse fenômeno é denominado plasmólise e as células nesse estado são chamadas de 
plasmolisadas. Ao contrário, colocando essas células em meios hipotônicos, elas voltam a absorver água, recu-
perando, assim, a turgescência (tornam-se novamente túrgidas). Este fenômeno é denominado deplasmólise. 

Fonte: http://www.netxplica.com

normal. Em uma solução hipotônica, ou seja, com uma concentração de soluto 

menor que o interior da célula, a água entra na célula através da membrana, e a 

célula fica túrgida, inchada, podendo até estourar. Em uma solução hipertônica, 

ou seja, com uma concentração de soluto maior que o interior da célula, a água 

sai da célula através da membrana, e a célula murcha, esse estado também é 

chamado de crenação. 

 Glóbulos vermelhos colocados em solução de baixa concentração 

(hipotônica) ganham água e sua membrana plasmática acaba por romper-se. Tal 

fenômeno chama-se hemólise. Nas células vegetais, porém, o rompimento da 

membrana dificilmente ocorre, devido à presença da membrana celulósica 

externa, de alta resistência. 

As células vegetais, quando imersas em soluções fortemente 

hipertônicas, perdem tanta água que a membrana plasmática se “descola” da 

membrana celulósica, acompanhando a redução do volume interno. Esse 

fenômeno é denominado plasmólise e as células nesse estado são chamadas 

de plasmolisadas. Ao contrário, colocando essas células em meios hipotônicos, 

elas voltam a absorver água, recuperando, assim, a turgescência (tornam-se 

novamente túrgidas). Este fenômeno é denominado deplasmólise.  

  
 

      Fonte: http://www.netxplica.com 
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Transporte ativo - Consumo de energia

É o transporte através da membrana com gasto de energia, em que o soluto é sempre transpor-
tado contra um gradiente de concentração, sempre do local com menor concentração de soluto para o 
local com maior concentração de soluto. As células que realizam transporte ativo possuem um grande 
número de mitocôndrias.

Numa célula nervosa (neurônio), podemos constatar que a concentração de íons Na+ no meio 
extracelular é significativamente maior que a concentração desses íons no meio intracelular. Inversa-
mente, a concentração de íons K+ no meio intracelular é muito maior em relação ao meio extracelular. 
Assim, existe uma forte tendência de penetração de Na+ na célula e saída de K+ para o meio externo. 
Esse fenômeno, como veremos posteriormente, verifica-se durante a propagação do impulso nervoso 
ao longo do neurônio. No entanto, após a passagem do impulso nervoso, os íons Na+ que penetraram 
na célula são “bombeados” para o meio externo e os íons K+ que saíram da célula são “bombeados” 
para o meio intracelular. Em ambos os casos, o transporte iônico acontece contra um gradiente de 
concentração, ou seja, de um meio menos concentrado para um meio de maior concentração. Para 
tanto, a célula consome energia metabólica e necessita da presença de carregadores específicos. A 
esse tipo de transporte dá-se o nome de transporte ativo. 

Fonte: http://www.sobiologia.com.br

As Endocitoses

As endocitoses compreendem os processos através dos quais a célula adquire do meio exter-
no, partículas grandes ou macromoléculas, que normalmente não seriam absorvidas pela membrana 
plasmática por nenhum dos mecanismos já estudados.

Em se tratando de partículas sólidas, a célula emite expansões ou projeções citoplasmáticas, 
denominadas pseudópodes, que gradativamente englobam o material do meio externo. Assim, a par-
tícula é envolvida e passa para o interior da célula, onde fica retida dentro de uma pequena vesícula 
chamada fagossomo. A esse processo de englobamento dá-se o nome de fagocitose (“ato de a célula 
comer”). A fagocitose é muito frequente em organismos unicelulares, como as amebas, que se nu-
trem principalmente através desse processo. No corpo humano, a fagocitose é comum nos glóbulos 
brancos, células do sangue que por meio desse mecanismo englobam e digerem microrganismos que 
invadem o corpo. Os glóbulos brancos são, portanto, fundamentais para a defesa de nosso organismo.

No caso de materiais líquidos, a membrana plasmática invagina-se, formando um ca-
nal por onde a partícula líquida penetra. Em seguida, a partícula líquida envolvida destaca-
-se do canal, determinando a formação de uma pequena vesícula denominada pinossomo.  

Transporte ativo - Consumo de energia 
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“bombeados” para o meio externo e os íons K+ que saíram da célula são 
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tipo de transporte dá-se o nome de transporte ativo.  

 

 
 

Fonte: http://www.sobiologia.com.br 

As Endocitoses 
 

As endocitoses compreendem os processos através dos quais a célula 
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Esse processo é denominado pinocitose (“ato de a célula beber”).

Fonte: http://www.estudopratico.com.br 

Clasmocitose:

Depois de processadas, as substâncias englobadas são eliminadas para o meio externo, esse 
processo é denominado clasmocitose (exocitose).

Fonte: acienciadomomento.blogspot.com
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Fonte: http://www.estudopratico.com.br  
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CAPÍTULO IV

 FUNDAMENTOS QUÍMICOS

   Os seres vivos possuem semelhanças químicas, sendo quatro elementos constituintes de 95% 
da matéria viva; oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio.

 A célula possui:

Substâncias inorgânicas: São pouco complexas e pobres em energia como: água, 
sais minerais, carbono e oxigênio.  

Substâncias orgânicas: São complexas e ricas em energia, como: carboidratos, lipí-
dios proteínas e ácidos nucléicos.

Substâncias inorgânicas

• Água
As moléculas de água possuem distribuição irregular de cargas elétricas, com uma das extremi-

dades positivas e a outra negativa. Os polos positivos e negativos se atraem estabelecendo as chama-
das ligações de hidrogênio.

Características da água:

- Tensão elástica: Na superfície, as moléculas de água se encontram coesas, formando uma pe-
lícula.

- Solvente universal: Com a separação de íons e moléculas à água facilita a ocorrência de rea-
ções químicas, devido ao aumento de choques entre as partículas.

As substâncias polares se dissolvem facilmente na água, sendo chamadas de hidrossolúveis. Já 
as substâncias apolares, como os lipídios, não se dissolvem, sendo então chamadas de lipossolúveis.

 
          -Transporte de substâncias: Devido aos choques entre as moléculas e a adesão às superfícies 
a água consegue penetrar em pequenos espaços, proporcionando o fenômeno de capilaridade. Esse 
processo permite eficiente distribuição de substâncias.

- Hidrólise: São reações em que a água participa como reagente quebrando as moléculas meno-
res, na presença de enzimas. Havendo o consumo de água.

- Proteção térmica: A variação de temperatura na água é menor que em outras substâncias, 
permitindo a proteção contra variações bruscas de temperatura corporal. A água também é capaz de 
resfriar a temperatura do corpo através da transpiração.
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Água e seres vivos

   A variação de água nos seres vivos depende da idade e de uma espécie para outra. No ser hu-
mano, a taxa de água quando criança é maior (80%) que quando adulto (65%). Sendo que na água-viva 
seu corpo possui 95% de água.

    A taxa de água pode variar também de acordo com a atividade celular, diminuindo com o tem-
po. Como por exemplo, nos neurônios que apresentam 80% de água e nas células adiposas em que a 
porcentagem de água é de 20%.

• Sais Minerais
   São encontrados dissolvidos em água na forma de íons e de cristais, sendo importante no me-

tabolismo do corpo. Possui algumas funções como:

• Regulação da quantidade de água, através osmose; 

• Distribuição elétrica de cargas nas faces da membrana plasmática;

• Equilíbrio ácido-base regulando o pH para manter o meio intracelular;

• Funcionamento enzimático permite que alguma enzima torne-se ativa na presença de íons 
como ferro, cobre magnésio ou zinco, sendo chamados cofator.

 
 
 

Fonte: http://1.bp.blogspot.com

Macronutrientes 
Elementos Fontes principais Funções principais 

Cálcio 
  

Leite, ovos, verduras, cereais 
integrais. 

Fortalecer ossos e dentes; atuar na coagulação do sangue 
e na contração muscular. 

Cloreto (íon Cl-) Carne, sal de cozinha. Atuar na digestão (componente do HCl do suco gástrico) e 
na condução nervosa. 

Magnésio Verduras, Carnes, Cereais 
integrais, leite, legumes. Auxiliar do trabalho de muitas enzimas. 

Fósforo Ovos, carnes, cereais integrais. Constituintes dos ácidos nucléicos e do ATP, constituinte 
dos ossos, juntamente com o cálcio. 

Potássio 
Carnes, cereais integrais, frutas, 

ovos e verduras. Participar da condução nervosa e da contração muscular. 

Sódio Sal de cozinha, ovos, carnes, 
verduras. Participar da condução nervosa e da contração muscular. 

Enxofre Ovos, carnes e legumes. Participar de importantes aminoácidos; atuar como 
coenzima. 

Fonte: http://1.bp.blogspot.com 

 

 

 

Micronutrientes 
Elementos Fontes principais Funções principais 

Cromo Carnes, cereais integrais, levedura 
de cerveja. Atuar no metabolismo da glicose. 

Cobalto Carnes. Essencial para a síntese da Vitamina B12 e para a 
formação de glóbulos vermelhos. 

Cobre Fígado, peixes, cereais integrais, 
carnes em geral. Produção de hemoglobina, ativador de muitas enzimas. 

Iodeto (Íon I) Peixes, mariscos. Componente dos hormônios tireoidianos. 
Fluoreto (Íon F) Água de abastecimento. Fortalecer os dentes e prevenir as cáries. 

Manganês Vísceras, cereais integrais, legumes, 
café, chás. Ativador de muitas enzimas. 

Molibdênio 
Vísceras, verduras, cereais integrais, 

legumes. Essencial para o funcionamento de algumas enzimas. 

Selênio Carnes, frutos do mar, ovos, cereais 
integrais. Participar do metabolismo de gorduras. 

Ferro Fígado, carnes, verduras, ovos, 
cereais integrais. Constituintes da hemoglobina. 

Zinco Fígado, peixes, mariscos. Participar do metabolismo da insulina. 
Fonte: http://2.bp.blogspot.com 
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Fonte: http://2.bp.blogspot.com

Substâncias Orgânicas

Carboidratos

São estruturas constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio, também chamados de glucídios, 
glicídios ou açúcares. Podendo ser divididos em três grupos:

• Monossacarídeos: São carboidratos simples. A fórmula de suas moléculas:

     
                                       C n(H2 O), sendo que n varia de 3 a 7.

Macronutrientes 
Elementos Fontes principais Funções principais 

Cálcio 
  

Leite, ovos, verduras, cereais 
integrais. 

Fortalecer ossos e dentes; atuar na coagulação do sangue 
e na contração muscular. 

Cloreto (íon Cl-) Carne, sal de cozinha. Atuar na digestão (componente do HCl do suco gástrico) e 
na condução nervosa. 

Magnésio Verduras, Carnes, Cereais 
integrais, leite, legumes. Auxiliar do trabalho de muitas enzimas. 

Fósforo Ovos, carnes, cereais integrais. Constituintes dos ácidos nucléicos e do ATP, constituinte 
dos ossos, juntamente com o cálcio. 

Potássio 
Carnes, cereais integrais, frutas, 

ovos e verduras. Participar da condução nervosa e da contração muscular. 

Sódio Sal de cozinha, ovos, carnes, 
verduras. Participar da condução nervosa e da contração muscular. 

Enxofre Ovos, carnes e legumes. Participar de importantes aminoácidos; atuar como 
coenzima. 

Fonte: http://1.bp.blogspot.com 
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Elementos Fontes principais Funções principais 

Cromo Carnes, cereais integrais, levedura 
de cerveja. Atuar no metabolismo da glicose. 

Cobalto Carnes. Essencial para a síntese da Vitamina B12 e para a 
formação de glóbulos vermelhos. 

Cobre Fígado, peixes, cereais integrais, 
carnes em geral. Produção de hemoglobina, ativador de muitas enzimas. 

Iodeto (Íon I) Peixes, mariscos. Componente dos hormônios tireoidianos. 
Fluoreto (Íon F) Água de abastecimento. Fortalecer os dentes e prevenir as cáries. 

Manganês Vísceras, cereais integrais, legumes, 
café, chás. Ativador de muitas enzimas. 

Molibdênio 
Vísceras, verduras, cereais integrais, 

legumes. Essencial para o funcionamento de algumas enzimas. 

Selênio Carnes, frutos do mar, ovos, cereais 
integrais. Participar do metabolismo de gorduras. 

Ferro Fígado, carnes, verduras, ovos, 
cereais integrais. Constituintes da hemoglobina. 

Zinco Fígado, peixes, mariscos. Participar do metabolismo da insulina. 
Fonte: http://2.bp.blogspot.com 
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De acordo com o número de átomos de carbono, dá-se o nome ao carboidrato. 

Tabela feita por Graci para o Blog Essas e Outras (w.w.w.essaseoutras.com.br)

• Dissacarídeos ou Oligossacarídeos: São formados pela união de dois monossacarídeos com 
a perda de uma molécula de água (desidratação) para serem aproveitados como fonte de 
energia devem ser quebrados em dois monossacarídeos. 

Fonte: http://2.bp.blogspot.com

• Polissacarídeos: São formados por vários monossacarídeos. São insolúveis em água, sendo 
quebrados em açúcares simples por hidrólise. Sua insolubilidade é importante, pois agem 
como componentes estruturais do organismo de animais dando proteção e como fonte de 
energia. 
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Fonte: http://2.bp.blogspot.com 
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Fonte: http://2.bp.blogspot.com 
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Fonte: http://2.bp.blogspot.com

 
Lipídeos

Funcionam na construção dos seres e reserva de energia.

• Lipídios Simples:
 -Óleos (vegetais) e gorduras (animais): Função de isolante térmico em aves e mamíferos

• Lipídios Compostos:  
             Presente em tecido nervoso e membrana plasmática (lipoprotéica).

      - Esteroides
      - Colesterol: Fundamental para o organismo. HDL (Bom) - LDL (Mau).
 

 A principal propriedade deste grupo de substâncias é o fato de serem insolúveis em água. 

 

 Polissacarídeos: São formados por vários monossacarídeos. São 

insolúveis em água, sendo quebrados em açúcares simples por 

hidrólise. Sua insolubilidade é importante, pois agem como 

componentes estruturais do organismo de animais dando proteção e 

como fonte de energia.  
 
 

 
 

Fonte: http://2.bp.blogspot.com  
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Um lipídio é chamado “gordura” quando está no estado sólido à temperatura ambiente. Caso 
esteja no estado líquido será denominado “óleo”.

As ceras são duras à temperatura ambiente e macias quando são aquecidas. As ceras, por hidró-
lise, liberam “uma” molécula de álcool e ácidos graxos, ambos de cadeia longa. 

Os esteroides são lipídios de cadeia complexa. Como exemplo pode-se citar o colesterol e alguns 
hormônios: estrógenos, testosterona.

Fonte: www.isaudebahia.com.br

Gordura Trans

• Gordura mais estável e de maior durabilidade, gordura vegetal hidrogenada;
• Risco de DAC ;
• Aumentam os níveis sanguíneos de colesterol total e LDL-colesterol, ao mesmo tempo em que 

diminuem o HDL-colesterol; 
• Elevação maior dos triglicerídeos plasmáticos;
• Risco aumentado de diabetes.

 
 

Fonte: 

www.isaudebahia.com.br 
 

Gordura Trans 

 Gordura mais estável e de maior durabilidade, gordura vegetal 

hidrogenada; 

 Risco de DAC ; 

 Aumentam os níveis sanguíneos de colesterol total e LDL-colesterol, ao 

mesmo tempo em que diminuem o HDL-colesterol;  

 Elevação maior dos triglicerídeos plasmáticos; 

 Risco aumentado de diabetes. 
 

 

 

 



Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Curso Técnico em Análises Clínicas– – Etapa 1

261

Citologia Clínica

Proteínas

São macromoléculas constituídas por aminoácidos. Participação da formação de muitas estrutu-
ras podendo exercer um papel plástico e energético.

Funções:

• Construção: reposição e crescimento celular - Ex.: queratina;

• Reguladores: regulam o metabolismo (enzimas e hormônios);

• Defesa: anticorpos.

Estrutura dos aminoácidos: todos apresentam um grupo amina, um grupo carboxila e um radi-
cal.

Os vegetais fabricam (naturais) 20 aminoácidos, já os animais não sintetizam (essenciais) deven-
do adquiri-los através dos alimentos.

• Ligação peptídica: união dos aminoácidos havendo liberação de uma molécula de água.

 

Proteínas 
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Tipos de aminoácidos

   São formadas sempre pelo mesmo número de aminoácidos na mesma sequência. Alterações 
que possam ocorrer nela em função do material genético (mutação) podem levar a mudanças na for-
ma e função. Ex. O glutamato (aa) trocado pela valina na molécula de hemoglobina altera sua forma, 
que passará ter um aspecto de foice e o indivíduo afetado terá uma doença conhecida como anemia 
falciforme.

   
As alterações podem ser causadas por aumento de temperatura levando a uma desnaturação 

que poderá ser reversível ou não.

   São classificadas em:

• Simples: formado por aminoácidos;

• Conjugadas: são ligadas a outras estruturas.

Ex. hemoglobina com ferro

Proteínas importantes

• Insulina: produzida pelo pâncreas;

• Globina: participa do processo de respiração;

• Albumina: encontrada na clara de ovo, nutri os embriões;

• Fibrinogênio: coagulação do sangue;

• Queratina: participa da formação de estruturas como unha, chifre, etc;

• Caseína: proteína encontrada no leite;

• Colágeno: encontrado na pele.

Papel Biológico das Proteínas

No organismo humano existem muitos tipos diferentes de proteínas, que executam as mais 
diversas funções. Mas, basicamente, esses compostos orgânicos podem ser agrupados em cinco gran-
des categorias, de acordo com sua função: estrutural, hormonal, nutritiva, enzimática e de defesa.

 
  Função Estrutural: participam da estrutura dos tecidos. 

Exemplos: 

• Colágeno, proteína de alta resistência, encontrada na pele, nos ossos e tendões;
• Miosina e actina, proteínas contráteis dos músculos, onde participam do mecanismo da con-

tração muscular;
• Queratina, proteína impermeabilizante encontrada na pele, no cabelo e nas unhas; evita a 
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dessecação, o que contribui para a adaptação à vida terrestre.

Função Hormonal: muitos hormônios de nosso organismo são de natureza proteica; é o caso da 
insulina, hormônio produzido no pâncreas e que se relaciona com a manutenção da taxa de glicose 
no sangue.

Função Nutritiva: as proteínas servem como fontes de aminoácidos, que podem ser usados 
como fonte de energia na respiração. Nos ovos de muitos animais (como os das aves, por exemplo), o 
vitelo, material que se presta à nutrição do embrião e é particularmente rico em proteínas.

Função Enzimática: as enzimas são fundamentais como moléculas reguladoras das reações bio-
lógicas. Dentre as proteínas com função enzimática podemos citar as lípases, enzimas que digerem 
lipídios.

Função de Defesa: existem células no organismo capazes de “reconhecer” a presença de proteí-
nas não específicas, isto é, “estranhas” a ele. Essas proteínas “estranhas” são chamadas de antígenos. 
Na presença dos antígenos, o organismo produz proteínas de defesa, denominadas anticorpos. O anti-
corpo combina-se com o antígeno, de maneira a neutralizar seu efeito. A reação antígeno – anticorpo 
é altamente específica, o que significa que um determinado anticorpo neutraliza apenas o antígeno 
responsável por sua formação. Os anticorpos são produzidos por certas células do corpo (como os 
linfócitos, um dos tipos de glóbulos brancos do sangue).

Enzimas

São substâncias proteicas que funcionam como biocatalizadores, induzindo reações químicas.

Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima.

- Exclusividade de substrato (teoria chave – fechadura)
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Fonte: www.brasilescola.com 
 
 
Fatores que influenciam a ação enzimática 
 

 pH específico: age em ácido ou alcalino - As enzimas têm um pH 

específico de ação. A ptialina (amilase da saliva), por exemplo, tem um 

pH ótimo em torno de 7,0. A pepsina (protease do suco digestivo do 

estômago), por sua vez, tem um pH ótimo ao redor de 2,0. Além ou 

aquém de seu pH ótimo, as enzimas diminuem gradativamente sua 

atividade, até se tornarem inativas. Isso demonstra que a atividade 

enzimática é profundamente influenciada pelo pH, que, quando 

inadequado, pode promover a inativação da molécula enzimática. 
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Ácidos Nucléicos

São formados pelo DNA (ácido desoxirribonucleico) e pelo RNA (ácido ribonucleico).
   O DNA é composto por genes, que dão as características hereditárias dos seres vivos, formam 

os cromossomos.
   O RNA é formado a partir do DNA e participa do processo de síntese proteica.

Estrutura do DNA e RNA:

Fonte: geneticamais.blogspot.com

Ácido Desoxirribonucleico (DNA)

 De acordo com o modelo proposto por James Watson e Francis Crick, em 1953, para o DNA 
(que lhes valeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 1962), a molécula é constituída por dois 
filamentos (cadeias de nucleotídeos) enrolados, um ao redor do outro, na forma de uma hélice dupla. 
Os nucleotídeos de um mesmo filamento ficam unidos através de uma ligação que se estabelece entre 
a pentose de um nucleotídeo e o fosfato de nucleotídeo vizinho. E os filamentos, também chamados 
de fitas, estão ligados por meio de pontes de hidrogênio situadas entre uma base púrica e uma base 
pirimídica. 

 

Estrutura do DNA e RNA: 
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geneticamais.blogspot.com 
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Fonte: saude.hsw.uol.com.br

  No DNA, a base púrica adenina (A) liga-se sempre à base pirimídica timina (T); e a base púrica 
guanina (G) liga-se sempre à base pirimídica citosina (C). 

  Pelo esquema, vemos que no DNA, o número de nucleotídeos adenina é sempre igual ao nú-
mero de nucleotídeos timina, da mesma forma como o número de nucleotídeos citosina é sempre 
igual ao número de nucleotídeos guanina. Suponhamos, então, que no DNA de uma célula existam 
30% de guanina. Como cada guanina liga-se somente a uma citosina, a existência de 30% de guanina 
implica a existência de 30% de citosina. Portanto, restam 40% para as outras bases (adenina e timina). 
Como o número de A e T deve ser igual, conclui-se que esse DNA contém 20% de adenina e 20% de 
timina.

Fig.-Segmento de Molécula de DNA com seus dois filamentos 
.Fonte: saude.hsw.uol.com.br
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Ácido Ribonucleico (RNA)

A exemplo do DNA, o RNA é também um polímero de nucleotídeos. Mas, em vez dos dois fi-
lamentos de nucleotídeos observados no DNA, o RNA é formado por apenas um. Além disso, como 
vimos, a pentose no RNA é a ribose, e as bases nitrogenadas são a adenina, a citosina, a guanina e a 
uracila. Portanto, na molécula de RNA não está presente à timina.

 Como já foi visto, uma das propriedades do DNA consiste no seu poder de autoduplicação. 
Outra característica marcante dessa molécula está na sua capacidade de fabricar moléculas de RNA 
(transcrição). Na verdade, é graças a isso que o DNA comanda as atividades celulares. De fato, o DNA, 
ao produzir o RNA, transmite a ele uma mensagem química, de acordo com a sequência de bases ni-
trogenadas que contém. O RNA, então, recebe a mensagem e, de acordo com ela, comanda a síntese 
de uma determinada proteína no citoplasma celular (tradução). Muitas dessas proteínas terão papel 
enzimático, ou seja, controlarão as reações químicas necessárias à manutenção das atividades celu-
lares.

  O DNA, portanto, não age diretamente em todas as reações celulares, uma vez que, é encon-
trado, sobretudo, no núcleo da célula, e grande parte das reações celulares se processa no citoplasma. 
Logo, mediante a síntese de RNA, o DNA transmite as informações para a síntese enzimática e controla 
indiretamente as reações celulares.

Resumindo, o DNA produz RNA e o RNA comanda a fabricação de enzimas e outras proteínas 
(tradução).

Tipos de RNA

  Na síntese de proteínas, verifica-se a participação de três tipos básicos de RNA - RNA mensa-
geiro (RNAm), RNA transportador (RNA¬t) e RNA ribossômico (RNAr), todos produzidos a partir de 
uma determinada porção do DNA.

• O RNA Mensageiro (RNAm)

O RNAm é produzido diretamente a partir do DNA, durante o processo de transcrição. Uma vez 
formado, com a participação de uma enzima denominada RNA polimerase, o RNAm destaca-se da fita, 
molde de DNA que lhe deu origem e migra para o citoplasma, onde se associa aos ribossomos e atua 
como um molde que orienta a síntese proteica.

• O RNA Transportador ou de Transferência (RNAt)

 O RNAt é formado por uma pequena cadeia de nucleotídeos (o RNAt é o menor RNA da célula) 
que se acha dobrada sobre si mesma. Produzido no núcleo da célula, a partir do DNA, o RNAt migra 
para o citoplasma, onde desempenha a função de capturar aminoácidos, transportando-os em segui-
da para o RNA mensageiro, que se encontra associado aos ribossomos.

• O RNA Ribossômico (RNAr)
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Este é o RNA de cadeia mais longa. Migrando até o citoplasma, o RNAr associa-se a proteínas, 
formando os ribossomos, que são grânulos de ribonucleoproteínas. O RNAr, portanto, tem função 
estrutural.

Cada trinca formará um aminoácido que ligado por ponte de hidrogênio, forma a fita dupla de 
DNA.
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 Introdução aos Parasitas

 Quando várias espécies apresentam caracteres comuns para reuni-las num grupo, dá-se a esse 
grupo o nome de gênero. Dessa forma, vemos que frequentemente, um gênero pode possuir várias 
espécies e subespécies.

 Segundo esse raciocino, isto é, agrupamento de caracteres afins, teremos agrupamentos por: 
reino, filo, classe, ordem, família e gênero, de forma que as características em comum são em maior 
quantidade quanto mais afasta do reino. Já as espécies são únicas, ou seja, possuem alguma caracte-
rística que diferenciam umas das outras.

 Começaremos a estudar o grupo mais comum do homem, de parasita do homem:
 Helmintos são vermes parasitas que causam uma grande variedade de doenças infecciosas. 

Este grupo é muito numeroso, existindo dois grupos de importância para o homem: Platelmintos (ou 
vermes achatados) e Asquelmintos (ou vermes redondos).

 Os platelmintos são vermes achatados e os principais exemplos são a Taenia e o Shistosoma 
Mansoni, parasitas humanos causadores de teníase e esquistossomose, respectivamente.

 Os nematelmintos ou asquelmintos são vermes filamentosos, cilíndricos e não segmentados. 
Os exemplos notáveis são: Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Stron-
gyloides stercolaris e Enterobius vermiculares.

Parasitismo

 O parasitismo é uma associação entre seres de espécies diferentes, na qual há beneficio unila-
teral, pois um dos seres, o parasita, abriga-se e alimenta-se à custa de outro, o hospedeiro. O parasita 
tenta, assim, espoliar ao máximo o hospedeiro, e este, por sua vez, procura desenvolver mecanismos 
de defesa contra o primeiro. É assim que se desenvolvem as doenças parasitárias também conhecidas 
como parasitoses.

 Apesar de bastante comuns, as parasitoses só começaram a ser identificadas e estudadas a 
partir do surgimento do microscópio. Naquela época não havia uma aceitação de que os micróbios 
eram a causa de muitas doenças. O estudo das doenças parasitárias teve como pioneiro Louis Pasteur 
com a vacina antirrábica de Robert Koch com a descoberta do bacilo causador da tuberculose. E a 
partir daí, diversos microrganismos foram descobertos.

 Os microrganismos parasitas podem pertencer a diferentes grupos entre quais os mais impor-
tantes são os vírus, as bactérias, os protozoários e os fungos. Mas nem todos os parasitas são micror-
ganismos, como é o caso dos vermes e dos artrópodes.

 Desde a infecção até o término do ciclo vital de um parasita, as suas ações podem causar 
inúmeros efeitos prejudiciais no corpo do hospedeiro. Os parasitas podem provocar obstruções in-
testinais e linfáticas como é o caso da lombriga e das filarias respectivamente, perfurações na pele, 
ulcerações, necroses, irritação em mucosas, prurido, febre, infecções locais e generalizadas.

 As três maiores doenças parasitarias do Brasil, que afetam milhões de pessoas, são a Esquis-
tossomose, a doença de Chagas e a Malária.

 Pelas alterações do meio ambiente, concentração populacional e baixas condições higiênicas 
e alimentares passam a existir condições propícias para a multiplicação do parasita ou do vetor deste 
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junto a uma população susceptível, o que explica a frequência de casos graves ou de epidemias.
 As relações entre os seres vivos não são estáticas e, entre estes e o meio ambiente, existe um 

permanente e continuo processo de adaptação, isto é, ambos estão sempre evoluindo, de forma a 
alcançar um equilíbrio. Entretanto, para que esta evolução ocorra, os agentes ou forças que provocam 
desequilíbrios ambientais agem de maneira constante progressiva e lenta. Se o desequilíbrio for brus-
co, rápido ou muito abrangente, não haverá evolução, mas sim destruição das espécies participantes.

Relações entre os seres vivos

 Os seres vivos apresentam grandes inter-relacionamentos na natureza com o objetivo de obter 
alimento e proteção. Para tal fim, muitas espécies passam a conviver num mesmo ambiente, gerando 
associações quem podem ocorrer com ou sem interferência entre os participantes das mesmas. Estas 
associações podem ser: harmônicas ou positivas

Comensalismo

 Relação em que uma espécie obtém vantagens sem prejuízo da outra. Exemplo: E. coli pre-
sente no intestino grosso humano. Um caso de comensalismo citado é o de certos peixes, chamados 
rêmores, que se fixam por meio de uma ventosa à superfície ventral de um tubarão, obtendo assim 
um eficiente meio de transporte. É provável que as rêmoras também utilizem restos das refeições dos 
tubarões como alimento.

Mutualismo

 Relação em que ambas as espécies são beneficiadas e que é imprescindível para a sobrevivên-
cia de ambas as espécies. Exemplo: presença de protozoários do gênero Hypermastiginia no intestino 
de cupins.

Simbiose

 Relação em que há troca de vantagens, porém, ambas as espécies podem viver isoladamente. 
Exemplo: o caranguejo paguro penetra em conchas vazias para se proteger dos peixes. Sobre essas 
conchas vive a actínia.

 O paguro permite a locomoção da actínia e esta, por sua vez, o protege contra ataques de pre-
dadores.
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 Desarmônicas ou negativas

Competição

 Quando seres de uma mesma espécie ou de espécies diferentes lutam pelo mesmo alimento 
ou abrigo, sendo que, em geral, os menos preparados perdem.

Canibalismo

 Quando um animal se alimenta de outro da mesma espécie. Isto se deve, quase sempre, à 
superpopulação e deficiência alimentar.

Predatismo

 Quando uma espécie animal se alimenta de outra espécie, formando a cadeia alimentar.

Ação dos parasitos sobre o hospedeiro

Nem sempre a presença de um parasito em um hospedeiro indica que está havendo ação pato-
gênica do mesmo. Entretanto, essa ausência de patogenicidade (seria comensal e não um parasito) é 
rara, de curta duração e, muitas vezes, depende da fase evolutiva do parasito. Em geral, os distúrbios 
que ocorrem são de pequena monta, pois há uma tendência de haver um equilíbrio entre a ação do 
parasito e a capacidade de resistência do hospedeiro. “A doença parasitária é um acidente que ocorre 
em consequência de um desequilíbrio entre hospedeiro e o parasito.” “O grau de intensidade da do-
ença parasitária depende de vários fatores, dentre os quais salientam: o número de formas infectan-
tes presentes, a virulência da cepa, a idade e o estado nutricional do hospedeiro, os órgãos atingidos, 
a associação de um parasito com outras espécies e o grau da resposta imune ou inflamatória desen-
cadeada.” Em verdade, a morte do hospedeiro representa também a morte do parasito, o que, para 
este, não é bom. Dessa forma, vê-se que a ação patogênica dos parasitos é muito variável, podendo 
ser assim apresentada:

Ação Espoliativa

Quando o parasito absorve nutriente ou mesmo sangue do hospedeiro. É o caso dos Ancylosto-
matidae, que ingerem sangue da mucosa intestinal (utilizam esse sangue para obtenção de Fe e O2 e 
não para se nutrirem dele diretamente) e deixam pontos hemorrágicos na mucosa, quando abando-
nam o local da sucção.
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Ação Tóxica

Algumas espécies produzem enzimas ou metabólitos que podem lesar o hospedeiro. Exemplos: 
as reações alérgicas provocadas pelos metabólitos do Ascaris lumbricoides, as reações teciduais (in-
testino, fígado, pulmões) produzidas pelas secreções no miracídio dentro do ovo do Shistosoma. man-
soni etc.

Ação Traumática

É provocada, principalmente, por formas larvárias de helmintos, embora vermes adultos e pro-
tozoários também sejam capazes de fazê-lo. Assim, a migração cutânea e pulmonar pelas larvas de 
Ancylostomatidae.

Ação Mecânica

Algumas espécies podem impedir o fluxo de alimento, bile ou absorção alimentar. Assim, o eno-
velamento de Ascaris. lumbricoides dentro de uma alça intestinal, obstruindo-a; a Giardia lamblia, 
“atapetando” o duodeno.

Ação Irritativa

Deve-se a presença constante do parasito que, sem produzir lesões traumáticas, irrita o local 
parasitado. Como exemplo, temos a ação das ventosas dos Cestoda ou dos lábios dos Ascaris lumbri-
coides na mucosa intestinal.

 Termos Técnicos Empregados em Parasitologia

 Em parasitologia usamos vários termos técnicos que nos auxiliam a entender melhor as rela-
ções entre os seres vivos e a forma através da qual vivem. Assim, listamos abaixo os principais termos 
empregados em parasitologia:

Agente Etiológico: 

é o agente causador ou responsável pela origem da doença. Pode ser um vírus, bactéria, fungo 
protozoário e helmintos.

Agente Infeccioso:

 parasito, sobretudo microparasitos (bactérias, vírus, fungos protozoários e helmintos) capazes 
de produzir infecção ou doença infecciosa.
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Contaminação: 

é a presença de um agente infeccioso na superfície do corpo, roupas, brinquedos, água e ali-
mentos.

Endemia: 

é quando a incidência de determinada doença permanece constante por vários anos, dando a 
ideia de equilíbrio entre população e a doença.

Epidemia: 

é a ocorrência numa coletividade ou região de casos que ultrapassem nitidamente a incidência 
esperada de uma doença.

Pandemia: 

é uma doença cuja incidência tornou-se mundial, ou seja, encontrada em todo o tempo em to-
das as partes do mundo.

Epidemiologia:

 estudo geral dos fatores que influem no aparecimento ou manutenção das doenças.
Fase aguda: 

é o período após a infecção onde os sintomas clínicos são marcantes.
Fase crônica: 

segue a fase aguda. Há diminuição dos sintomas e existe um equilíbrio relativo entre os hospe-
deiros e o agente infeccioso.

Fonte de infecção: 

é a pessoa, coisa ou substancia da qual um agente infeccioso passa diretamente a um hospedeiro.
Habitat: 

local onde aloja o parasita no corpo do hospedeiro.
Hospedeiro: 

é o organismo que alberga o parasito.
Hospedeiro definitivo: 

é aquele que apresenta o parasito em fase de maturidade ou atividade sexual.
Hospedeiro intermediário: 

é aquele que apresenta o parasito em fase larvária ou em fase assexuada.
Incidência: 

é a frequência com que uma doença ocorre em um período de tempo definido e em relação à 
população.
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Infecção: 

é a penetração e desenvolvimento de um agente infeccioso no homem ou animal.
Infestação: 

é o alojamento e desenvolvimento de artrópodes na superfície do corpo.
Parasitemia: 

reflete a carga parasitária no sangue do hospedeiro.
Parasitismo: 

associação entre os seres vivos, onde existe unilateralidade de benefícios, ou seja, o hospedeiro 
é espoliado pelo parasito.

Endoparasito:

 é o parasito que vive dentro do corpo do hospedeiro.
Ectoparasito:

 é o parasito que vive externamente ao corpo do hospedeiro.
Parasito Monoxênico:

 é o parasito que apresenta apenas um hospedeiro que é o definitivo.
Parasito Heteroxênico:

 é o parasito que apresenta hospedeiro definitivo e intermediário.
Patogenia: 

é o mecanismo com que um agente infeccioso provoca lesões no hospedeiro.
Patogenicidade:

 é a capacidade de um agente infeccioso produzir danos no hospedeiro.
Período de incubação: 

é o período decorrente entre o tempo de infecção e o aparecimento dos primeiros sintomas 
clínicos.

Portador: 

hospedeiro infectado que apresenta o agente infeccioso, sem manifestar sintomas, mas capaz 
de transmiti-lo.

Fômite: 

utensílios que podem veicular o parasito entre os hospedeiros.
Reservatório: 

são seres infectados, capazes de manter a infecção, sendo esta pouco patogênica para o reser-
vatório.



Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Curso Técnico em Curso Análises Clínicas  – Etapa 1

279

Parasitologia Clínica

Vetor: 

veiculo que transmite o parasito entre dois hospedeiros.
Vetor Biológico:

 é quando o vetor adquire e transmite o agente infeccioso através de picadas.
Vetor Mecânico:

 é quando o vetor carrega nas patas o agente infeccioso ou ovos de helmintos que contaminarão 
água e alimentos.

Zoonose:

 doenças que são naturalmente transmitidas entre animais vertebrados e o homem.
Prevalência:

 termo utilizado para caracterizar o número total de casos de uma doença em uma população 
em tempo definido.

 Exame Parasitológico de Fezes

 
Importância do Exame Parasitológico de Fezes

 O exame da amostra de fezes é de suma importância, pois através dele, podemos verificar as 
funções digestivas do paciente, pesquisar hemorragias ocultas, pesquisar a presença de parasitas e 
fazer o seu estudo bacteriológico.

Coleta de fezes

 As instruções sobre como coletar as fezes devem ser claras ou passadas ao paciente por escri-
to. E importante verificar se o paciente as entendeu, pois é na coleta adequada da amostra fecal que 
se inicia a qualidade do EPF.

A coleta deve ser feita observando-se certos cuidados, evitando-se, assim, o encaminhamento 
ao laboratório, de fezes inadequadas à realização do exame:

 • O paciente deve coletar a amostra de fezes em um recipiente limpo seco, sendo que apenas 
parte das fezes é transferida para um coletor de fezes;

 • Pequenas quantidades devem ser recolhidas de vários pontos da amostra com auxilio de 
uma espátula ou palito largo.

 • As fezes coletadas sem conservador devem ser examinadas no mesmo dia ou, no máximo, 
em 48 horas após a coleta, devendo-se mantê-la sob-refrigeração até o momento do exame, evitan-
do-se assim a proliferação de fungos e bactérias e a consequente fermentação.
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 Métodos para conservação das fezes
 
Quando as fezes não podem ser enviadas imediatamente ao laboratório, devem ser conserva-

das sob refrigeração de 5 a 10° C por, no máximo três dias, ou através de soluções conservadoras que 
garantem a integridade da amostra por um tempo mais prolongado sendo que qualquer conservador 
deve ser usado na proporção de duas partes para uma de fezes.

 Com as soluções conservantes realiza-se a coleta seriada da amostra durante três dias alter-
nados ou consecutivos.

 Deve-se retirar apenas uma parte das fezes, de forma a se evitar o extravasamento e por 
consequência, a má conservação da amostra. A solução conservante deve cobrir a amostra comple-
tamente.

As soluções conservadoras mais usadas são:

 • Formol 10%

 • MIF: é a sigla de um conservador muito difundido, cujas iniciais significam Mertiolato (ou 
mercurocromo), Iodo e Formol. A fórmula é a que se segue:

Água destilada    250 ml
Sol. De mercurocromo a 1:500   250 ml
Formol       25 ml
Glicerina         5 ml

       • SAF: são as iniciais dos componentes de um fixador usado para conservar cistos e trofozo-
ítos, sendo útil para fezes formadas ou diarreicas. Por essa característica substituiu o fixa-
dor de Schaudinn (bicloreto de mercúrio), que é extremamente tóxico, na coleta das fezes 
para a execução do método da hematoxilina férrica, no diagnóstico de amebas e Giárdia. 
Usa-se na mesma proporção citada anteriormente.

Sua fórmula é a seguinte:

Acetato de sódio    45 g
Ácido acético    2,9 ml
Formol 40%    4,0 ml
Água destilada    9,5 ml

Observação: Os trofozoítos de amebas e Giardia não se conservam no formol 10% 
ou MIF, dois conservadores muito utilizados.
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Processamento de amostras de fezes

 As amostras devem ser processadas e examinadas tão logo quanto possível após recebimento 
no laboratório. É especialmente importante que as amostras liquefeitas sejam examinadas logo (den-
tro de uma hora), porque parasitas como os trofozoítos (protozoários) deterioram-se rapidamente, 
dificultando a identificação.

Exame visual das fezes

 A amostra deve ser examinada visualmente a consistência da amostra deve ser anotada (aquo-
sa, diarreica, mole ou formada) Vermes adultos ou proglotes podem ser vistos às vezes. As porções de 
muco ou sangue se presentes na amostra de fazes, devem ser selecionados para exame. Nas infecções 
parasitárias de protozoários, as formas trofozoiticas são encontradas com maior probabilidade nas 
amostras mais fluidas e as formas de cistos nas amostras mais formadas.

Precauções de segurança

Deve-se que as amostras para exames parasitológicos são potencialmente infecciosas. Cuidados 
devem ser tomados para limpar todas as áreas contaminadas. Luvas e roupas de proteção devem ser 
usadas quando estiver manuseando amostras. Todas as amostras e materiais usados no processamen-
to devem ser descartados como as amostras de perigo biológico.

 Exame Macroscópico das fezes

 
Consistência

As fezes normais são sólidas e contêm cerca de 75% de água; a consistência varia de acordo com 
a quantidade de água ingerida ou com as afecções das funções digestivas. Fezes diarreicas contêm 
cerca de 90 a 100% de água.

Aspecto

 Função da consistência, forma e homogeneidade da massa fecal. Normalmente apresenta-se 
com aspecto de uma pasta homogênea, fina e regular.

Cor

 Normalmente é castanha devido à estercobilina.
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Viscosidade

 São ligeiramente viscosas, independentemente da consistência.

Elementos anormais encontrados nas fezes

 • Muco: indica irritação ou inflamação do trato intestinal. Apresenta-se sob forma de fila-
mentos ou estrias.

 • Sangue: indica presença de hemorragia. No caso desta hemorragia ocorrer em porções 
superiores do tubo digestivo, o sangue confere uma coloração escura às fezes, devido à 
ação das enzimas intestinais sobre ele.

 • Parasitas: vermes adultos ou proglotes podem ser vistos às vezes.

 • Fibras musculares: fragmentos de carne.

 • Detritos vegetais: cenoura, feijão verduras e outros.

Exame Microscópio das fezes

 Visa principalmente, a detecção de formas parasitarias. Podem ser observados: cistos, larvas e 
ovos dos parasitas; células (hemácias e leucócitos); resíduos de origem animal e vegetal.

Métodos para Exame Parasitológico de fezes

 Visa à pesquisa de formas parasitarias (ovos, larvas e cistos) em pequenas porções de fezes. 
Nem sempre o número Nem sempre o número de formas encontradas nas fezes é suficiente para 
serem vistas num simples num simples exame direto. Na maioria das vezes torna-se necessário exa-
minar o bolo fecal, fazendo-se a concentração ou enriquecimento das mesmas para evidenciação das 
formas.

Os métodos de exame de fezes podem ser de dois tipos:

Qualitativos

 São aqueles que acusam a presença de parasitas intestinais, mas não evidenciam seu número 
provável.

 • Método de Hofmann, Pons e Janner (HPJ) ou sedimentação espontânea: usado para 
diagnosticar ovos e larvas de helmintos e cistos de protozoários.

 • Método Faust: usado para a pesquisa de cistos de protozoários (amebas e Giárdia).

 • Sedimentação por Centrifugação: usado para diagnóstico de ovos de helmintos e cistos 
de protozoários.
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 • Flutuação espontânea ou método de Willis: usado para a pesquisa de ovos de helmintos 
(principalmente ancilostomídeos) e cistos de protozoários.

 • Método de Baermann-Moraes: usado para a pesquisa de larvas presentes nas fezes ou de 
focos de larvas infectantes no solo.

 • Método de Rugai: com a mesma indicação do método de Baermann-Moraes, sendo de 
execução mais simples.

 • Método de Grahan ou fita gomada: usado para a pesquisa de ovos de Enterobius vermiculares.

 Exame a fresco: usado para a pesquisa de trofozoítos de protozoários.

Quantitativos

 São os que permitem a contagem de ovos e indicam a quantidade de vermes no paciente.

 • Método de Kato-Katz: é muito usado para a contagem de ovos de Shistosoma mansoni, As-
caris lumbricoides, Trichuris trichiurus e Ancilostomideos.

Fatores que Interferem no Exame de Fezes

 A não coincidência nos resultados de exames parasitológicos de fezes para um mesmo pacien-
te pode ocorrer devido às seguintes causas:

Falhas técnicas

 • Utilização de quantidade insuficiente de fezes;

 • Uso de amostra inadequada;

 • Volume insuficiente de fezes para dissolução das fezes;

 • Dissolução mal realizada;

 • Tempo de sedimentação insuficiente;

 • Aplicação incorreta dos métodos utilizados.

Falhas Humanas

 • Desconhecimento técnico;

 • Cansaço físico;

 • Pressa na realização dos exames.
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Fatores biológicos

 • Quando a quantidade de parasitas é pequena, nem sempre permite a detecção do agen-
te;

 • Quando ocorre à infestação só por machos, a presença de ovos nas fezes não deverá ocor-
rer;

 • Conforme a fase evolutiva do parasita, os ovos não serão eliminados, mesmo que seja 
grande o número de parasitas, pois as fêmeas podem não estar fertilizadas ou ainda não 
estarem em fase de ovoposição;

 • A postura de ovos não é continua, ocorrendo fases com maior e outras com menor ou 
nenhuma eliminação de ovos;

 • Uso de medicamentos anti-helmínticos nas verminoses pode mascarar o resultado;

 • Contaminação de fezes com urina, terra ou água contaminada.

 Ascaris lumbricoides

Introdução

Causada pelo Ascaris lumbricoides, a ascaridíase é a helmintose mais comum em seres huma-
nos. Ocorre no mundo inteiro, sendo mais comuns em áreas tropicais e subtropicais com baixo nível 
de saneamento básico. Além do Ascaris lumbricoides. É popularmente conhecido como “lombriga”, 
sabe-se que quando o hospedeiro (geralmente crianças) tem deficiência de vitamina A, há inviabiliza-
ção ou retardamento do ciclo do parasita.

Morfologia

Macho: Mede cerca de 20 a 30 cm e apresenta cor leitosa e com a extremidade posterior encur-
vada para a fase ventral Possui boca na extremidade anterior, contornada por três fortes lábios.

Fêmea: Semelhante ao macho, porém é mais robusta, medindo cerca de 30 a 40 cm.
Ovos: Castanhos, grandes, ovais, medindo cerca de 50 m de diâmetro, com cápsula espessa e 

muito típica, em razão da membrana externa mamilonada. Esta camada oferece ao ovo uma grande 
resistência ás condições adversas do ambiente. Internamente os ovos apresentam uma massa de 
células germinativas. Frequentemente encontramos nas fezes ovos não fecundados, que são mais 
alongados. Algumas vezes os ovos férteis podem ser encontrados sem a membrana mamilonada.
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        Ovos de Ascaris lumbricoides        Verme adulto de Ascaris lumbricoides

Fonte:http://www.parasitologiaclinica.ufsc.br/index.php/info/conteudo/fotografias/ovos-alumbricoides/

Transmissão

Pode ocorrer através da ingestão de alimentos ou água contaminados com ovos contendo a 
larva infectante (L3).

Ciclo Biológico

Do tipo monoxênico, cada fêmea é capaz de ovipor cerca de 200.000 ovos não embrionados que 
chegam ao exterior com as fezes. Na presença de temperatura adequada (25 a 30°C), umidade mínima 
de 70% e oxigênio, tornam-se embrionados em trinta dias. A larva L1 é rabditoide e se forma dentro 
do ovo. Cerca de uma semana após essa larva sofre muda e se transforma em L2 e após outra muda, 
se transforma na L3 infectante, com o seu esôfago rabditoide. A forma infectante para os humanos é 
L3 dentro do ovo, que pode permanecer vários meses no solo antes de ser ingerido pelo hospedeiro. 
Após a ingestão, os ovos contendo a L3 atravessam todo o trato digestivo e as larvas eclodem no in-
testino delgado.

A eclosão ocorre graças a estímulos fornecidos pelo hospedeiro, como presença de agentes re-
dutores, o pH, a temperatura e principalmente a concentração de CO2. As larvas liberada s atravessam 
a parede do intestino, caem nos vasos linfáticos e veias e invadem o fígado. Dois a três dias após che-
gam ao coração, através da veia cava inferior ou superior, e em quatro ou cinco dias são encontradas 
no pulmão. Cerca de oito dias após a infecção as larvas sofrem mudas para L4, rompem os capilares e 
caem nos alvéolos, onde sofrem mudas para L5. Sobem pela árvore brônquica e traqueia, chegando 
até a faringe. Daí podem ser expelidas com a expectoração ou deglutidas, atravessando incólumes o 
estômago e se fixando no intestino, transformando-se em adultos jovens 20 a 30 dias após a infecção. 
Em 60 dias alcançam a maturidade sexual e começam a eliminar ovos que saem pelas fezes.

   
Ovos de Ascaris lumbricoides  Verme adulto de Ascaris lumbricoides 
Fonte:http://www.parasitologiaclinica.ufsc.br/index.php/info/conteudo/fotografias/ovos-
alumbricoides/ 
 
 

Transmissão 
Pode ocorrer através da ingestão de alimentos ou água contaminados 

com ovos contendo a larva infectante (L3). 

 

Ciclo Biológico 
 

Do tipo monoxênico, cada fêmea é capaz de ovipor cerca de 200.000 

ovos não embrionados que chegam ao exterior com as fezes. Na presença de 

temperatura adequada (25 a 30°C), umidade mínima de 70% e oxigênio, 

tornam-se embrionados em trinta dias. A larva L1 é rabditoide e se forma 

dentro do ovo. Cerca de uma semana após essa larva sofre muda e se 

transforma em L2 e após outra muda, se transforma na L3 infectante, com o 

seu esôfago rabditoide. A forma infectante para os humanos é L3 dentro do 

ovo, que pode permanecer vários meses no solo antes de ser ingerido pelo 

hospedeiro. Após a ingestão, os ovos contendo a L3 atravessam todo o trato 

digestivo e as larvas eclodem no intestino delgado. 

A eclosão ocorre graças a estímulos fornecidos pelo hospedeiro, como 

presença de agentes redutores, o pH, a temperatura e principalmente a 

concentração de CO2. As larvas liberada s atravessam a parede do intestino, 

caem nos vasos linfáticos e veias e invadem o fígado. Dois a três dias após 

chegam ao coração, através da veia cava inferior ou superior, e em quatro ou 

cinco dias são encontradas no pulmão. Cerca de oito dias após a infecção as 

larvas sofrem mudas para L4, rompem os capilares e caem nos alvéolos, onde 
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sofrem mudas para L5. Sobem pela árvore brônquica e traqueia, chegando até 

a faringe. Daí podem ser expelidas com a expectoração ou deglutidas, 

atravessando incólumes o estômago e se fixando no intestino, transformando-

se em adultos jovens 20 a 30 dias após a infecção. Em 60 dias alcançam a 

maturidade sexual e começam a eliminar ovos que saem pelas fezes. 

 
Ciclo Biológico de Ascaris lumbricoides 

 Fonte: http://www.cdc.gov/dpdx/ascariasis/index.html 

 

Patogenia 
 
Larvas 

Em infecções de baixa intensidade, normalmente não se observa 

nenhuma alteração; em infecções maciças encontramos lesões hepáticas e 

pulmonares. 

No fígado, a migração das formas larvais pelo parênquima pode 

provocar pequenos focos hemorrágicos e de necrose, que depois se tornam 

fibrosados. 

A migração das larvas nos alvéolos pulmonares pode causar um quadro 

pneumônico. O catarro pode conter larvas do helminto e ser sanguinolento. 

 

 

 

Ciclo Biológico de Ascaris lumbricoides 
Fonte: http://www.cdc.gov/dpdx/ascariasis/index.html

Patogenia

Larvas

Em infecções de baixa intensidade, normalmente não se observa nenhuma alteração; em infec-
ções maciças encontramos lesões hepáticas e pulmonares.

No fígado, a migração das formas larvais pelo parênquima pode provocar pequenos focos he-
morrágicos e de necrose, que depois se tornam fibrosados.

A migração das larvas nos alvéolos pulmonares pode causar um quadro pneumônico. O catarro 
pode conter larvas do helminto e ser sanguinolento.

Vermes adultos

Nas infecções de baixa intensidade (três a quatro vermes), os hospedeiros não apresentam al-
teração alguma. Já nas infecções médias (30 a 40 vermes) e maciças (100 vermes ou mais), podemos 
encontrar as seguintes alterações:

- Ação tóxica;

- Ação espoliadora;
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- Ação mecânica: causam irritação na parede intestinal e podem enovelar-se, provocando obs-
truções.

- Localização ectópica: com altas cargas parasitárias ou se os vermes sofrerem alguma ação 
irritativa, este podem deslocar do seu hábitat natural e ir para outro local, causando trans-
tornos.

Situações ectópicas graves:

- Apêndice cecal, causando apendicite aguda;

- Canal colédoco, causando obstrução.

Epidemiologia

É o helminto mais frequente nas áreas tropicais e tem sua prevalência estimada em aproxima-
damente 30% da população mundial.

Vários fatores interferem na alta prevalência desta parasitose:

- Grande produção de ovos pela fêmea;

- Viabilidade do ovo infectante por muitos meses, até anos;

- Grande concentração de indivíduos vivendo em condições precárias de saneamento básico;

- Temperatura média anual e elevada;

- Umidade ambiental elevada;

Profilaxia

Sendo o ovo extremamente resistente aos desinfetantes usuais e o peridomicílio funcionando 
como foco de ovos infectantes, as medidas profiláticas com efeito definitivo são:

- Educação sanitária;

- Construção de fossas sépticas;

- Lavar as mãos antes de manipular alimentos;

- Tratamento em massa da população doente

- Proteger os alimentos contra os insetos.

Diagnóstico

Clínico: Difícil de ser feito mesmo nas formas sintomáticas, pela semelhança do quadro clínico 
com outras parasitoses.

Laboratorial: Feito pela pesquisa de ovos nas fezes. Como as fêmeas liberam milhares de ovos 
por dia, não há necessidade de metodologia específica ou métodos de enriquecimento.
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  Trichuris trichiurus

Introdução

 O Trichuris trichiurus é um helminto de distribuição cosmopolita, embora seja mais encontra-
do em países de clima tropical, sobretudo nas regiões em que há precárias condições de saneamento 
básico.

Morfologia

 O T. trichiurus apresenta a região anterior do corpo afilada e mais comprida que a posterior, 
que é mais robusta. A parte delgada anterior é quase dois terços maior que a posterior, conferindo ao 
helminto um aspecto de chicote. A cor geralmente é esbranquiçada.

 Macho: mede cerca de 3 cm, possui extremidade posterior fortemente recurvada ventralmen-
te, apresentando um espiculo protegido por bainha.

 Fêmea: com cerca de 4 cm, sua extremidade posterior e reta.
 Ovos: muito pequenos, com típico aspecto de barril, arrolhados nas duas extremidades por 

uma massa transparente. A casca é formada por duas membranas que envolvem a massa de células 
germinativas. Cor castanha.

                   Ovos de Trichuris trichiurus          Verme adulto de Trichuris trichiurus

Fonte: http://www.parasitologiaclinica.ufsc.br/index.php/info/conteudo/fotografias/ovos-ttrichiura/

Transmissão

 Como os ovos são extremamente resistentes no meio ambiente, tem chance de serem disse-
minados pelo vento ou pela água e contaminar os líquidos ou sólidos, sendo então ingeridos.

  
Ovos de Trichuris trichiurus   Verme adulto de Trichuris trichiurus 
Fonte: http://www.parasitologiaclinica.ufsc.br/index.php/info/conteudo/fotografias/ovos-
ttrichiura/ 

 
Transmissão 
 

 Como os ovos são extremamente resistentes no meio ambiente, tem 

chance de serem disseminados pelo vento ou pela água e contaminar os 

líquidos ou sólidos, sendo então ingeridos. 

 

Ciclo Biológico 
 
 Os vermes desta espécie vivem com a extremidade anterior mergulhada 

na mucosa intestinal. 

 O ciclo biológico é do tipo monoxênico. A fêmea produz grande 

quantidade de ovos (200 por grama de fezes), os quais chegam ao exterior 

junto com as fezes. Dez a quinze dias depois a (20 – 30°C e com alta 

umidade), a massa de células dá origem a uma larva infectante dentro do ovo. 

Os ovos embrionados, depois de ingeridos por um hospedeiro (o homem), 

liberam no intestino delgado, as larvas que migram para o intestino grosso. 

Neste trajeto sofrem mudas e transformam-se em vermes adultos. As primeiras 

ovo posições ocorrem um mês após a infecção. Esse helminto pode viver no 

organismo por cinco a oito anos e não tem fase pulmonar como o Ascaris. 

  
Ovos de Trichuris trichiurus   Verme adulto de Trichuris trichiurus 
Fonte: http://www.parasitologiaclinica.ufsc.br/index.php/info/conteudo/fotografias/ovos-
ttrichiura/ 

 
Transmissão 
 

 Como os ovos são extremamente resistentes no meio ambiente, tem 

chance de serem disseminados pelo vento ou pela água e contaminar os 

líquidos ou sólidos, sendo então ingeridos. 

 

Ciclo Biológico 
 
 Os vermes desta espécie vivem com a extremidade anterior mergulhada 

na mucosa intestinal. 

 O ciclo biológico é do tipo monoxênico. A fêmea produz grande 

quantidade de ovos (200 por grama de fezes), os quais chegam ao exterior 

junto com as fezes. Dez a quinze dias depois a (20 – 30°C e com alta 

umidade), a massa de células dá origem a uma larva infectante dentro do ovo. 

Os ovos embrionados, depois de ingeridos por um hospedeiro (o homem), 

liberam no intestino delgado, as larvas que migram para o intestino grosso. 

Neste trajeto sofrem mudas e transformam-se em vermes adultos. As primeiras 

ovo posições ocorrem um mês após a infecção. Esse helminto pode viver no 

organismo por cinco a oito anos e não tem fase pulmonar como o Ascaris. 
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Ciclo Biológico

 Os vermes desta espécie vivem com a extremidade anterior mergulhada na mucosa intestinal.
 O ciclo biológico é do tipo monoxênico. A fêmea produz grande quantidade de ovos (200 por 

grama de fezes), os quais chegam ao exterior junto com as fezes. Dez a quinze dias depois a (20 – 30°C 
e com alta umidade), a massa de células dá origem a uma larva infectante dentro do ovo. Os ovos 
embrionados, depois de ingeridos por um hospedeiro (o homem), liberam no intestino delgado, as 
larvas que migram para o intestino grosso. Neste trajeto sofrem mudas e transformam-se em vermes 
adultos. As primeiras ovo posições ocorrem um mês após a infecção. Esse helminto pode viver no or-
ganismo por cinco a oito anos e não tem fase pulmonar como o Ascaris.

 

                             Ciclo Biológico do Enterobius Vermiculares  
                    Fonte: http://www.cdc.gov/dpdx/enterobiasis/index.html

Patogenia

 Frequentemente o parasitismo é baixo (6 a 8 vermes por pessoa). No intestino, os vermes se-
cretam uma substância lítica que digere as células intestinais, servindo de fonte de alimento para eles. 
Estas alterações tornam-se graves quando o número de parasitas é muito alto, permitindo que ocorra 
invasão bacteriana nos pontos em que os vermes estão mergulhados, formando úlceras e abscessos, 
e podendo ocorrer ainda anemia e prolapso retal, principalmente em crianças, fato que é bastante 
frequente no norte do Brasil. Em alguns casos pode ocorrer síndrome disentérica.

 Os sintomas mais comuns são dor abdominal, disenteria, sangramento e presença de grande 
quantidade de muco nas fezes, o que caracteriza a síndrome disentérica. Pode ocorrer ainda inape-
tência, anemia devido o quadro hemorrágico, retardo no desenvolvimento e prolapso retal em casos 
mais graves.

 
Ciclo Biológico do Trichuris trichirus 

Fonte: http://www.cdc.gov/dpdx/trichuriasis/index.html 

 
Patogenia 
 
 Frequentemente o parasitismo é baixo (6 a 8 vermes por pessoa). No 

intestino, os vermes secretam uma substância lítica que digere as células 

intestinais, servindo de fonte de alimento para eles. Estas alterações tornam-se 

graves quando o número de parasitas é muito alto, permitindo que ocorra 

invasão bacteriana nos pontos em que os vermes estão mergulhados, 

formando úlceras e abscessos, e podendo ocorrer ainda anemia e prolapso 
retal, principalmente em crianças, fato que é bastante frequente no norte do 

Brasil. Em alguns casos pode ocorrer síndrome disentérica. 

 Os sintomas mais comuns são dor abdominal, disenteria, sangramento e 

presença de grande quantidade de muco nas fezes, o que caracteriza a 

síndrome disentérica. Pode ocorrer ainda inapetência, anemia devido o quadro 

hemorrágico, retardo no desenvolvimento e prolapso retal em casos mais 

graves. 

 

Epidemiologia 
 
 É um verme cosmopolita e quase sempre acompanhando o parasitismo 

pelo Ascaris, devido à semelhança de números de ovos produzidos, resistência 
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Epidemiologia

 É um verme cosmopolita e quase sempre acompanhando o parasitismo pelo Ascaris, devido 
à semelhança de números de ovos produzidos, resistência dos mesmos no meio ambiente e método 
de infecção. As crianças apresentam maior incidência dessa verminose e o peridomicilio é o principal 
foco. A prevalência desse verme é maior no litoral e na Amazônia. É mais comum na zona urbana do 
que na zona rural, pois o acentuado aglomerado humano, bem como as precárias condições sociais e 
de higiene facilitam a propagação do parasita.

Profilaxia

 As medidas profiláticas são as mesmas recomendadas para o Ascaris lumbricoides.

Diagnóstico

Clinico: não há possibilidade de ser feito conclusivamente.
Laboratorial: faz-se o exame parasitológico de fezes pelo método de HPJ ou de centrifugação 

para se encontrar os ovos típicos. Normalmente o verme adulto não é eliminado.

   Enterobius vermiculares

 Conhecido popularmente como oxiúros, devido ao fato que este verme pertencia anterior-
mente ao gênero Oxyuris.

O gênero Enterobius apresenta 17 espécies, todas parasitas de primatas, mas somente uma 
atinge o homem, o Enterobius vermicularis.

Morfologia

Adultos: Filiformes, de cor branca. Na extremidade anterior, lateralmente a boca, possuem ex-
pansões vesiculosas chamadas “asas cefálicas”.

Macho: é menor que a fêmea e possui a extremidade posterior recurvada ventralmente.
Fêmea: é maior que o macho, com extremidade posterior pontiaguda e longa, em forma de fio.
Ovo: Mede cerca de 50 micrômetros de comprimento, com o aspecto grosseiro de um “D”. Pos-

sui membrana dupla, lisa e transparente. No momento que sai da fêmea, já apresenta uma larva em 
seu interior.
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                                  Ovos de Enterobius vermiculares                  Verme adulto de Enterobius vermiculares

Fonte: http://www.biomedicinapadrao.com/2011/11/pequeno-atlas-de-parasitologia.html

Transmissão

Existem quatro mecanismos de transmissão:

Heteroinfecção: ovos presentes na poeira ou alimentos atingem um novo hospedeiro.
Autoinfecção interna: as larvas eclodem no reto e voltam para o intestino, onde se transformam 

em vermes adultos.
Autoinfecção externa: a criança leva os ovos da região perianal à boca. Causa a cronicidade da 

doença.
Retro infecção: as larvas eclodem na região perianal e migram para o ceco.

Ciclo Biológico

É do tipo monoxênico, após a cópula os machos morrem e são eliminados nas fezes. As fêmeas 
repletas de ovos (5 a 16 mil ovos) são encontradas na região perianal.

A fêmea se assemelha a um “saco de ovos” e muitos autores acreditam que ela não realiza a ovo 
posição, simplesmente se rompe na região perianal liberando os ovos. Os ovos liberados se tornam 
infectantes em poucas horas e são ingeridas pelo hospedeiro.

No intestino delgado as larvas eclodem e fazem duas mudas no trajeto intestinal até o ceco. 
Aí chegando se tornam adultos, e um ou dois meses depois as fêmeas já são encontradas na região 
perianal.

Fêmea: é maior que o macho, com extremidade posterior pontiaguda e 

longa, em forma de fio. 

Ovo: Mede cerca de 50 micrômetros de comprimento, com o aspecto 

grosseiro de um “D”. Possui membrana dupla, lisa e transparente. No momento 

que sai da fêmea, já apresenta uma larva em seu interior. 

   
Ovos de Enterobius vermiculares       Verme adulto de Enterobius vermiculares 
Fonte: http://www.biomedicinapadrao.com/2011/11/pequeno-atlas-de-parasitologia.html 
 

Transmissão 
 

Existem quatro mecanismos de transmissão: 

 

Heteroinfecção: ovos presentes na poeira ou alimentos atingem um 

novo hospedeiro. 

Autoinfecção interna: as larvas eclodem no reto e voltam para o 

intestino, onde se transformam em vermes adultos. 

Autoinfecção externa: a criança leva os ovos da região perianal à 

boca. Causa a cronicidade da doença. 

Retro infecção: as larvas eclodem na região perianal e migram para o 

ceco. 

 

Ciclo Biológico 
 

É do tipo monoxênico, após a cópula os machos morrem e são 

eliminados nas fezes. As fêmeas repletas de ovos (5 a 16 mil ovos) são 

encontradas na região perianal. 

A fêmea se assemelha a um “saco de ovos” e muitos autores acreditam 

que ela não realiza a ovo posição, simplesmente se rompe na região perianal 
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Ciclo Biológico do Enterobius vermiculares 
Fonte: http://www.cdc.gov/dpdx/enterobiasis/index.html

Patogenia

A presença do verme no intestino pode causar inflamação e ainda atingir o apêndice.
A alteração mais intensa é o prurido anal, devido á presença da fêmea na região perianal, pondo 

os ovos. O primeiro sintoma é o prurido anal noturno que consequentemente pode levar à insônia e 
irritabilidade.

Epidemiologia

Possui alta prevalência nas crianças em idade escolar. Transmissão doméstica ou em ambientes 
coletivos (escolas, creches).

Em poucas horas os vermes se tornam infectantes. Os ovos podem resistir até três semanas em 
ambientes domésticos, contaminando alimentos e a poeira. Hábito de sacudir as roupas de cama pela 
manhã.

Profilaxia

A roupa de dormir do paciente não deve ser sacudida, mas enrolada e lavada em água fervente. 
Tratamento de todas as pessoas parasitadas da família.

Corte rente das unhas, aplicação de pomada mercurial na região perianal ao deitar-se, banho ao 
levantar e limpeza doméstica com aspirador de pó.

Diagnóstico

Clínico: Prurido anal noturno e contínuo.
Laboratorial: O exame de fezes não funciona bem para essa verminose. O método mais indicado 

é o da fita adesiva ou fita gomada.

liberando os ovos. Os ovos liberados se tornam infectantes em poucas horas e 

são ingeridas pelo hospedeiro. 

No intestino delgado as larvas eclodem e fazem duas mudas no trajeto 

intestinal até o ceco. Aí chegando se tornam adultos, e um ou dois meses 

depois as fêmeas já são encontradas na região perianal. 

 
Ciclo Biológico do Enterobius vermiculares 

Fonte: http://www.cdc.gov/dpdx/enterobiasis/index.html 

Patogenia 
 

A presença do verme no intestino pode causar inflamação e ainda atingir 

o apêndice. 

A alteração mais intensa é o prurido anal, devido á presença da fêmea 

na região perianal, pondo os ovos. O primeiro sintoma é o prurido anal 
noturno que consequentemente pode levar à insônia e irritabilidade. 

 

Epidemiologia 
 

Possui alta prevalência nas crianças em idade escolar. Transmissão 

doméstica ou em ambientes coletivos (escolas, creches). 

Em poucas horas os vermes se tornam infectantes. Os ovos podem 

resistir até três semanas em ambientes domésticos, contaminando alimentos e 

a poeira. Hábito de sacudir as roupas de cama pela manhã. 
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   Hymenolepis nana

Introdução

 O Hymenolepis nana é o menor e mais comum dos cestodas, grupo do qual fazem parte as 
tênias. É o verme responsável pela himenolepíase.

 A parasitose, embora não muito conhecida, é bastante comum no nosso meio.

Morfologia

 São encontradas as seguintes formas morfológicas do Hymenolepis nana:
 Verme adulto: mede cerca de 3 a 5 cm, com 100 a 200 proglotes bastantes estreitas. Cada um 

destes possui a genitália masculina e feminina.
 Ovos: são quase esféricos, transparentes e incolores. Apresentam uma membrana externa 

delgada envolvendo o espaço claro. Mais internamente apresentam outra membrana mais fina envol-
vendo a larva, essa membrana mais interna apresenta dois mamelões claros em posições opostas, dos 
quais partem alguns filamentos longos. Esse ovo é conhecido como “chapéu mexicano visto por cima”.

 Larva cisticercóide: é uma pequena larva envolvida por uma membrana contendo liquido.

 
 

         Verme adulto de Hymenolepis nana

Larva Cisticercóide 

partem alguns filamentos longos. Esse ovo é conhecido como “chapéu 

mexicano visto por cima”. 

 Larva cisticercóide: é uma pequena larva envolvida por uma 

membrana contendo liquido. 

  
Ovos de Hymenolepis nana   Verme adulto de Hymenolepis nana 

 
Larva Cisticercóide 

Fonte: http://www.biomedicinapadrao.com/2011/11/pequeno-atlas-de-parasitologia.html 

 

Transmissão 
 
 O mecanismo mais frequente de transmissão é a ingestão de ovos 

presentes nas mãos ou em alimentos contaminados. Pode ocorrer 

acidentalmente, quando o homem, hospedeiro definitivo, ingere um inseto 

contendo a larva cisticercóide. 

 

Ciclo Biológico 
 
 O verme adulto é encontrado no intestino delgado do homem. Os ovos 

são encontrados nas fezes e as larvas cisticercóides são encontradas nas 

vilosidades intestinais. 

partem alguns filamentos longos. Esse ovo é conhecido como “chapéu 

mexicano visto por cima”. 

 Larva cisticercóide: é uma pequena larva envolvida por uma 

membrana contendo liquido. 

  
Ovos de Hymenolepis nana   Verme adulto de Hymenolepis nana 

 
Larva Cisticercóide 

Fonte: http://www.biomedicinapadrao.com/2011/11/pequeno-atlas-de-parasitologia.html 

 

Transmissão 
 
 O mecanismo mais frequente de transmissão é a ingestão de ovos 

presentes nas mãos ou em alimentos contaminados. Pode ocorrer 

acidentalmente, quando o homem, hospedeiro definitivo, ingere um inseto 

contendo a larva cisticercóide. 

 

Ciclo Biológico 
 
 O verme adulto é encontrado no intestino delgado do homem. Os ovos 

são encontrados nas fezes e as larvas cisticercóides são encontradas nas 

vilosidades intestinais. 
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                                                           Ovos de Hymenolepis nana  
Fonte: http://www.biomedicinapadrao.com/2011/11/pequeno-atlas-de-parasitologia.html

Transmissão

O mecanismo mais frequente de transmissão é a ingestão de ovos presentes nas mãos ou em 
alimentos contaminados. Pode ocorrer acidentalmente, quando o homem, hospedeiro definitivo, 
ingere um inseto contendo a larva cisticercóide.

Ciclo Biológico

O verme adulto é encontrado no intestino delgado do homem. Os ovos são encontrados nas 
fezes e as larvas cisticercóides são encontradas nas vilosidades intestinais.

Esse helminto pode apresentar dois tipos de ciclo, um monoxênico e outro heteroxênico:

• Ciclo monoxênico: 
Os ovos são eliminados juntamente com as fezes e podem ser ingeridos por alguma criança. Ao 

passarem pelo estômago sofrem ação do suco gástrico e chegam ao intestino, onde liberam a larva 
cisticercóide que penetra nas vilosidades do intestino.

Dez dias depois a larva esta madura, sai das vilosidades e se torna verme adulto. Após a cópu-
la, então, são liberados ovos juntamente com as fezes.

• Ciclo heteroxênico: 

Os ovos presentes no meio externo são ingeridos por um inseto (pulga ou carunchos) que 
funcionam como hospedeiros intermediários. Ao chegarem no intestino desse hospedeiro, liberam a 
larva cisticercóide. O homem pode acidentalmente ingerir um inseto contendo a larva que, ao che-
gar ao intestino fixa-se à mucosa e 20 dias já se tornam vermes adultos.

partem alguns filamentos longos. Esse ovo é conhecido como “chapéu 

mexicano visto por cima”. 

 Larva cisticercóide: é uma pequena larva envolvida por uma 

membrana contendo liquido. 

  
Ovos de Hymenolepis nana   Verme adulto de Hymenolepis nana 

 
Larva Cisticercóide 

Fonte: http://www.biomedicinapadrao.com/2011/11/pequeno-atlas-de-parasitologia.html 

 

Transmissão 
 
 O mecanismo mais frequente de transmissão é a ingestão de ovos 

presentes nas mãos ou em alimentos contaminados. Pode ocorrer 

acidentalmente, quando o homem, hospedeiro definitivo, ingere um inseto 

contendo a larva cisticercóide. 

 

Ciclo Biológico 
 
 O verme adulto é encontrado no intestino delgado do homem. Os ovos 

são encontrados nas fezes e as larvas cisticercóides são encontradas nas 

vilosidades intestinais. 
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Ciclo Biológico do Hymenolepis nana 

Fonte: http://www.cdc.gov/dpdx/hymenolepiasis/index.html

Patogenia

 O aparecimento de perturbações esta na relação com a idade do paciente e o número de ver-
mes albergados. Além dos fenômenos gastrintestinais, podem ocorrer manifestações nervosas devido 
à excitação do córtex cerebral por ação reflexa ou por liberações de toxinas pelo verme. Mas, em ge-
ral os pacientes com himenolepíase costumam apresentar remissão dos sintomas espontaneamente, 
sem tratamento. Isso porque o sistema imunológico do homem pode ser capaz de eliminar o verme.

 Os sintomas atribuídos às crianças são: agitação, inapetência, insônia, irritabilidade, diarreia, 
dor abdominal, raramente ocorrendo sintomas nervosos, dos quais os mais penosos são ataques epi-
lépticos, convulsões e perda de consciência.

Epidemiologia

 Apesar do Hymenolepis nana ser um parasita cosmopolita, ele é mais frequente nos países de 
clima mais quente. No Brasil, o verme é mais comum na região Sul, onde durante os meses de inverno, 
as crianças permanecem por mais tempo em ambiente fechado.

 Na população em geral, sua prevalência é muito baixa.

Profilaxia

 - Higiene individual com as mãos e alimentos;
 - Tratamento dos doentes confirmados;
 - Combate a insetos (carunchos) e pulgas existentes em ambientes domésticos.

 Esse helminto pode apresentar dois tipos de ciclo, um monoxênico e 

outro heteroxênico: 

 Ciclo monoxênico: os ovos são eliminados juntamente com as fezes e 

podem ser ingeridos por alguma criança. Ao passarem pelo estômago sofrem 

ação do suco gástrico e chegam ao intestino, onde liberam a larva cisticercóide 

que penetra nas vilosidades do intestino. 

 Dez dias depois a larva esta madura, sai das vilosidades e se torna 

verme adulto. Após a cópula, então, são liberados ovos juntamente com as 

fezes. 

 Ciclo heteroxênico: os ovos presentes no meio externo são ingeridos 

por um inseto (pulga ou carunchos) que funcionam como hospedeiros 

intermediários. Ao chegarem no intestino desse hospedeiro, liberam a larva 

cisticercóide. O homem pode acidentalmente ingerir um inseto contendo a larva 

que, ao chegar ao intestino fixa-se à mucosa e 20 dias já se tornam vermes 

adultos. 

 
Ciclo Biológico do Hymenolepis nana 

Fonte: http://www.cdc.gov/dpdx/hymenolepiasis/index.html 

Patogenia 
 
 O aparecimento de perturbações esta na relação com a idade do 

paciente e o número de vermes albergados. Além dos fenômenos 

gastrintestinais, podem ocorrer manifestações nervosas devido à excitação do 
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Diagnóstico

Clínico: é de pouca utilidade e difícil
Laboratorial: é feito através do exame parasitológico de fezes pelos métodos de rotina

 

     Taenia sp.

Introdução

Na família Taeniidae, dois cestódeos que tem o homem como hospedeiro definitivo e obrigató-
rio são: Taenia solium e Taenia saginata, popularmente conhecidas como solitárias.

Seus hospedeiros intermediários são os suínos e os bovinos, respectivamente.
A teníase e a cisticercose são entidades mórbidas distintas, causadas pela mesma espécie, po-

rém em fases da vida diferentes.
A teníase é caracterizada pela presença da forma adulta de T. solium e  T. saginata no intestino 

delgado humano.
A cisticercose é uma alteração provocada pela presença da larva (conhecida como “canjiqui-

nha”) nos tecidos de seus hospedeiros intermediários (suíno e bovino). As larvas de T. solium podem 
ser encontradas em hospedeiros intermediários anômalos, como o homem e o cão. A teníase é esti-
mada em 2,5 milhões em todo mundo e a cisticercose entre 300 mil pessoas infectadas.

Morfologia

São divididas morfologicamente em escólex, colo e estróbilo, onde se encontram os ovos.

Escólex: É um órgão adaptado para a fixação do cestoda na mucosa do intestino delgado.
Apresenta quatro ventosas formadas por tecido muscular. A Taenia solium possui um rostelo 

(coroa de espinhos) com uma fileira de 25 a 50 acúleos.

Escólex de Taenia sp 
‘Fonte: http://www.biomedicinapadrao.com/2011/11/pequeno-atlas-de-parasitologia.html

  
Escólex de Taenia sp 

Fonte: http://www.biomedicinapadrao.com/2011/11/pequeno-atlas-de-parasitologia.html 

 

Colo: Situado imediatamente após o escólex, o colo ou pescoço não 

tem segmentação e suas células estão em constante atividade reprodutora, 

dando origem às proglotes jovens. É conhecido como zona de crescimento ou 

de formação das proglotes. 

 

Estróbilo: É o corpo do cestoda, formado pela união das proglotes 

(anéis), podendo ter de 800 a mil proglotes e atingir de três metros (T. solium) e 

oito metros (T. saginata). 

As proglotes são divididas em jovens, maduras e grávidas. Cada 

proglote tem a sua individualidade alimentar e reprodutiva. O tegumento das 

proglotes apresenta microtríquias, que tem a função de absorver alimentos. Os 

cestoda se alimentam através da absorção do alimento do hospedeiro pelo 

tegumento das proglotes. 

 

Ovos: Microscopicamente é impossível distinguir os ovos das duas 

tênias. Eles são esféricos e medem cerca de 30 m de diâmetro. São 

constituídos por uma casca protetora denominada embrióforo e dentro dela 

encontramos o embrião hexacanto ou oncosfera, com dupla membrana. 
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Colo: Situado imediatamente após o escólex, o colo ou pescoço não tem segmentação e suas 
células estão em constante atividade reprodutora, dando origem às proglotes jovens. É conhecido 
como zona de crescimento ou de formação das proglotes.

Estróbilo: É o corpo do cestoda, formado pela união das proglotes (anéis), podendo ter de 800 
a mil proglotes e atingir de três metros (T. solium) e oito metros (T. saginata).

As proglotes são divididas em jovens, maduras e grávidas. Cada proglote tem a sua individuali-
dade alimentar e reprodutiva. O tegumento das proglotes apresenta microtríquias, que tem a função 
de absorver alimentos. Os cestoda se alimentam através da absorção do alimento do hospedeiro pelo 
tegumento das proglotes.

Ovos: Microscopicamente é impossível distinguir os ovos das duas tênias. Eles são esféricos e 
medem cerca de 30 m de diâmetro. São constituídos por uma casca protetora denominada embriófo-
ro e dentro dela encontramos o embrião hexacanto ou oncosfera, com dupla membrana.

Ovos de Taenia sp 
                                  Fonte: http://www.biomedicinapadrao.com/2011/11/pequeno-atlas-de-parasitologia.html

Cisticerco: Constituídos de um escólex com quatro ventosas, colo e uma vesícula membranosa 
contendo líquido no seu interior. Podem atingir até 12m de comprimento, após quatro meses de in-
fecção.

Transmissão

Teníase: Ingestão de carne bovina ou suína mal cozida contaminada com cisticercos.
Cisticercose: Ingestão acidental de ovos viáveis de T. solium.
Autoinfecção externa: O homem elimina proglotes e os ovos de sua própria tênia são levados à 

boca por mãos contaminadas ou coprofagia.
Autoinfecção interna: Durante vômitos ou retro peristaltismo, os proglotes podem chegar ao 

estômago e depois voltariam ao intestino delgado. 
Heteroinfecção: O homem ingere água ou alimentos contaminados por ovos de tênia de outra 

pessoa.

 
Ovos de Taenia sp 

Fonte: http://www.biomedicinapadrao.com/2011/11/pequeno-atlas-de-parasitologia.html 

 

Cisticerco: Constituídos de um escólex com quatro ventosas, colo e 

uma vesícula membranosa contendo líquido no seu interior. Podem atingir até 

12m de comprimento, após quatro meses de infecção. 

 

Transmissão 
 

Teníase: Ingestão de carne bovina ou suína mal cozida contaminada 

com cisticercos. 

Cisticercose: Ingestão acidental de ovos viáveis de T. solium. 

Autoinfecção externa: O homem elimina proglotes e os ovos de sua 

própria tênia são levados à boca por mãos contaminadas ou coprofagia. 

Autoinfecção interna: Durante vômitos ou retro peristaltismo, os 

proglotes podem chegar ao estômago e depois voltariam ao intestino delgado.  

Heteroinfecção: O homem ingere água ou alimentos contaminados por 

ovos de tênia de outra pessoa. 

 

Hábitat 
 

As Taenia sp. adultas vivem no intestino delgado do homem. 

O cisticerco de T. solium é encontrado no tecido subcutâneo, muscular, 

cardíaco, cerebral e no olho de suínos e acidentalmente no homem. O 

cisticerco de T. saginata é encontrado nos tecidos dos bovinos. 
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Hábitat

As Taenia sp. adultas vivem no intestino delgado do homem.
O cisticerco de T. solium é encontrado no tecido subcutâneo, muscular, cardíaco, cerebral e no 

olho de suínos e acidentalmente no homem. O cisticerco de T. saginata é encontrado nos tecidos dos 
bovinos.

Ciclo Biológico

O homem parasitado elimina as proglotes cheias de ovos no meio exterior junto com as fezes. 
Um hospedeiro intermediário próprio (suíno para T. solium e bovino para T. saginata) ingere os ovos. 
No estômago, os embrióforos sofrem a ação da pepsina, e no intestino as oncosferas sofrem a ação 
dos sais biliares, importantes para a ativação e liberação.

As oncosferas saem de dentro do embrióforo e penetram nas veias mesentéricas, atingindo a 
corrente circulatória e sendo distribuído para todos os órgãos e tecidos do corpo.

As oncosferas se desenvolvem em cisticercos em qualquer tecido mole.
A infecção do homem se dá através da ingestão de carne crua ou mal - cozida de porco ou boi 

contendo cisticercos. O cisticerco ingerido sofre ação do suco gástrico, desenvagina-se e fixa-se atra-
vés do escólex, na mucosa do intestino delgado, onde se transforma numa tênia adulta.

Três meses após a ingestão da larva, inicia-se a liberação de proglotes grávidas. A T. solium pode 
viver até três anos no hospedeiro e a T. saginata10 anos. Estes cestoda liberam de três a oito proglotes 
por dia. O colo, produzindo novas proglotes mantém o parasito em crescimento constante.

Ciclo Biológico de Taenia sp 
   Fonte: http://www.cdc.gov/dpdx/taeniasis/index.html

 

Ciclo Biológico 
 

O homem parasitado elimina as proglotes cheias de ovos no meio 

exterior junto com as fezes. Um hospedeiro intermediário próprio (suíno para T. 

solium e bovino para T. saginata) ingere os ovos. No estômago, os embrióforos 

sofrem a ação da pepsina, e no intestino as oncosferas sofrem a ação dos sais 

biliares, importantes para a ativação e liberação. 

As oncosferas saem de dentro do embrióforo e penetram nas veias 

mesentéricas, atingindo a corrente circulatória e sendo distribuído para todos 

os órgãos e tecidos do corpo. 

As oncosferas se desenvolvem em cisticercos em qualquer tecido mole. 

A infecção do homem se dá através da ingestão de carne crua ou mal - cozida 

de porco ou boi contendo cisticercos. O cisticerco ingerido sofre ação do suco 

gástrico, desenvagina-se e fixa-se através do escólex, na mucosa do intestino 

delgado, onde se transforma numa tênia adulta. 

Três meses após a ingestão da larva, inicia-se a liberação de proglotes 

grávidas. A T. solium pode viver até três anos no hospedeiro e a T. saginata10 

anos. Estes cestoda liberam de três a oito proglotes por dia. O colo, produzindo 

novas proglotes mantém o parasito em crescimento constante. 

 

 
Ciclo Biológico de Taenia sp 

Fonte: http://www.cdc.gov/dpdx/taeniasis/index.html 
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Patogenia e sintomatologia

Apesar de ser conhecida como solitária, normalmente as pessoas estão infectadas por mais de 
uma tênia.

- Podem causar:

- Fenômenos tóxicos alérgicos;

- Pode provocar hemorragia na mucosa;

- Produzir inflamações.

Competição por alimento: o parasito compete com o hospedeiro, espoliando seu alimento. A 
cisticercose é que causa as lesões realmente graves no homem. As manifestações clínicas dependem 
da localização, do número de parasitos, seu estágio de desenvolvimento e a característica orgânica 
do paciente. Podem atingir qualquer tecido do corpo, mas as mais importantes são as musculares e 
neurais.

Epidemiologia

- A prevalência pode depender da cultura do povo;

- Abatedouros clandestinos;

- A carne não fiscalizada é uma grande fonte de infecção (as famosas linguiças - “da roça”).

- Tipo de criação dos suínos;

- Criar suínos soltos ou junto às habitações, misturados com esgoto e o lixo.

- Contaminação do bovino no pasto;

- Principalmente através da contaminação fecal da água que os animais utilizam para beber.

Profilaxia

- Impedir o acesso dos porcos às fezes;

- Tratamento dos casos humanos;

- Não comer carne mal cozida;

- Melhoria do sistema de criação dos animais.

Diagnóstico

Clínico: Praticamente impossível nos pacientes com teníase. Na cisticercose as alterações pato-
lógicas são mais visíveis.

Parasitológico: Proglotes e ovos nas fezes pelos métodos rotineiros;
Diagnóstico específico: Tamisação das fezes, para recuperar e comparar as proglotes.
Imunológico: Os métodos mais usados detectam anticorpos no soro, líquido cefalorraquidiano e 

humor aquoso. Reação imunoenzimática utilizando antígenos purificados dos cistos de T. solium. Estas 
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proteínas purificadas são específicas para os cisticercos.

  Shistosoma mansoni

Introdução

- Filo Platyhelminthes

- Classe Trematoda

- Schistosoma mansoni

Na classe trematoda a família Schistosomatidae, que apresenta sexos separados e são parasitos 
de vasos sanguíneos de mamíferos e aves.

Dentre os Schistosomatidae, o gênero mais importante em termos de parasitologia humana é 
Schistosoma. 

Este gênero possui três espécies principais:
S. haematobium, causador da esquistossomose vesical. Encontrado em grande parte da África 

(principalmente Egito), dos Orientes Próximo e Médio. Os ovos têm esporão terminal; são eliminados 
pela urina, uma vez que os adultos vivem nos ramos pélvicos do sistema porta. Seus hospedeiros in-
termediários são caramujos aquáticos do gênero Bulinus.

S. japonicum, causador da esquistossomose japônica. Encontrado na China, Japão, Filipinas e 
Sudeste Asiático. Os adultos não possuem papilas no seu tegumento e os ovos são subesféricos, com 
um rudimento de esporão lateral. Vivem no sistema porta-hepático e os ovos são eliminados nas fe-
zes. Os hospedeiros intermediários são moluscos do gênero Oncomelania.

S. mansoni, causador da esquistossomose intestinal ou mansônica. Ocorrem na África, Antilhas 
e América do Sul. Como é o único presente em nosso meio, nos estudaremos em detalhe. No Brasil, 
a doença é conhecida popularmente como “xistose” ou “barriga d’água”. As espécies de Schistosoma 
que afetam o homem chegaram às Américas durante o tráfico de escravos e com os migrantes orien-
tais e asiáticos, mas apenas o S. mansoni se fixou, com certeza por pelo encontro de bons hospedeiros 
intermediários e condições ambientais semelhantes às da região de origem.

Morfologia

A morfologia do S. mansoni deve ser estudada nas variadas fases do seu ciclo biológico: adultos 
(macho e fêmea), ovo, miracídio e cercaria.

Macho: Mede cerca de 1 cm. Tem cor esbranquiçada, com o corpo coberto de minúsculas pro-
jeções (tubérculos). O corpo pode ser dividido em duas porções: a anterior, na qual encontramos a 
ventosa oral e ventosa ventral (acetábulo) e a posterior, onde encontramos o canal ginecóforo; este é 
formado por dobras das laterais do corpo para albergar a fêmea e fecundá-la.

Fêmea: Mede cerca de 1,5 cm. Tem cor mais escura, devido ao ceco com sangue semidigerido, 
com tegumento liso.
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Ovo: Mede cerca de 150 m de comprimento por 60 de largura, com formato oval e na parte mais 
larga apresenta uma espícula voltada para trás. O que caracteriza o ovo maduro é a presença de um 
miracídio formado, visível por transparência da casca. É a forma normalmente encontrada nas fezes.

 
                               Verme adulto do Shistosoma mansoni                              Ovos de Shistosoma mansoni

Fonte:http://www.biomedicinapadrao.com/2011/11/pequeno-atlas-de-parasitologia.html

Miracídio: Apresenta forma cilíndrica, com o corpo recoberto de cílios que lhe permitem a mo-
vimentação dentro da água. Possuem “glândulas de penetração” que os ajudam a penetrar nos mo-
luscos e terminações sensoriais que permitem existir um tipo de quimiotropismo para os moluscos. 
Dentro dele encontramos numerosas células germinativas que irão dar origem aos esporocistos.

Esporocisto: ao penetrar no caramujo, o miracídio perde os cílios e glândulas e transforma-se 
em esporocisto. Alguns dias depois se apresenta medindo 1,5mm de comprimento sem formato defi-
nido, contendo cerca de 150 a 200 células germinativas. Estas darão origem a numerosos esporocistos 
secundários (esporocistos – filhos) que saem do esporocisto primário e migram para as glândulas 
digestivas do caramujo. As células germinativas dos esporocistos secundários dão origem às cercarias.

Cercária: Formada pelo corpo cercariano e a cauda bifurcada, possui duas ventosas: a oral, que 
apresenta as glândulas de penetração e a ventosa ventral, com a qual a cercária se fixa na pele do 
hospedeiro no momento da penetração.

 

  
Verme adulto do Shistosoma mansoni    Ovos de Shistosoma mansoni 

Fonte:http://www.biomedicinapadrao.com/2011/11/pequeno-atlas-de-
parasitologia.html 

 

Miracídio: Apresenta forma cilíndrica, com o corpo recoberto de cílios 

que lhe permitem a movimentação dentro da água. Possuem “glândulas de 

penetração” que os ajudam a penetrar nos moluscos e terminações sensoriais 

que permitem existir um tipo de quimiotropismo para os moluscos. Dentro dele 

encontramos numerosas células germinativas que irão dar origem aos 

esporocistos. 

Esporocisto: ao penetrar no caramujo, o miracídio perde os cílios e 

glândulas e transforma-se em esporocisto. Alguns dias depois se apresenta 

medindo 1,5mm de comprimento sem formato definido, contendo cerca de 150 

a 200 células germinativas. Estas darão origem a numerosos esporocistos 

secundários (esporocistos – filhos) que saem do esporocisto primário e migram 

para as glândulas digestivas do caramujo. As células germinativas dos 

esporocistos secundários dão origem às cercarias. 

Cercária: Formada pelo corpo cercariano e a cauda bifurcada, possui 

duas ventosas: a oral, que apresenta as glândulas de penetração e a ventosa 

ventral, com a qual a cercária se fixa na pele do hospedeiro no momento da 

penetração. 
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               Miracídio                    Cercária

Fonte: Atlas de Parasitologia/IB/UNICAMP

Transmissão

Penetração ativa de cercárias na pele e mucosa. As cercárias penetram mais frequentemente 
nos pés e nas pernas, por serem áreas do corpo que mais ficam em contato com as águas contamina-
das.

O horário em que elas são vistas em maior quantidade na água é entre 10 e 16 horas, quando a 
luz e o calor são mais intensos. A transmissão mais frequente se dá em focos Peri domiciliares: valas 
de irrigação de horta, açudes, pequenos córregos.

Ciclo Biológico

Ao atingir a maturidade no sistema vascular do homem, os vermes adultos de S. mansoni alcan-
çam as veias mesentéricas, migrando pela corrente circulatória; as fêmeas fazem a postura no nível 
da submucosa.

Cada fêmea põe cerca de 400 ovos por dia, sendo que 50% destes alcança o meio exterior. Cinco 
anos é a vida média de um casal de S. mansoni, embora alguns casais possam viver mais de 30 anos, 
eliminando ovos.

Os ovos colocados nos tecidos demoram por volta de uma semana para se tornarem maduros, 
tempo este necessário para migrarem da submucosa para a luz intestinal. Se depois de 20 dias os ovos 
não conseguirem chegar a luz intestinal, ocorrerá a morte dos miracídios.

Os ovos que atingirem a luz intestinal vão ao meio exterior com as fezes e tem uma expectativa 
de vida de 24 horas (fezes líquidas) e 5 dias (fezes sólidas).

Alcançando a água, os ovos liberam os miracídios. Estes saem nadando ativamente à procura de 
moluscos. Os miracídios vão tentar penetrar em qualquer espécie de molusco que encontrarem, mas 

   
         Miracídio          Cercária 

Fonte: Atlas de Parasitologia/IB/UNICAMP 

Transmissão 
 

Penetração ativa de cercárias na pele e mucosa. As cercárias penetram 

mais frequentemente nos pés e nas pernas, por serem áreas do corpo que 

mais ficam em contato com as águas contaminadas. 

O horário em que elas são vistas em maior quantidade na água é entre 

10 e 16 horas, quando a luz e o calor são mais intensos. A transmissão mais 

frequente se dá em focos Peri domiciliares: valas de irrigação de horta, açudes, 

pequenos córregos. 

 

Ciclo Biológico 
Ao atingir a maturidade no sistema vascular do homem, os vermes 

adultos de S. mansoni alcançam as veias mesentéricas, migrando pela 

corrente circulatória; as fêmeas fazem a postura no nível da submucosa. 

Cada fêmea põe cerca de 400 ovos por dia, sendo que 50% destes 

alcança o meio exterior. Cinco anos é a vida média de um casal de S. mansoni, 

embora alguns casais possam viver mais de 30 anos, eliminando ovos. 

Os ovos colocados nos tecidos demoram por volta de uma semana para 

se tornarem maduros, tempo este necessário para migrarem da submucosa 

para a luz intestinal. Se depois de 20 dias os ovos não conseguirem chegar a 

luz intestinal, ocorrerá a morte dos miracídios. 
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o ciclo só ocorrerá se este encontrarem os moluscos do gênero Biomphalaria.
Com movimentos contráteis e rotatórios e a descarga de glândulas de penetração com enzimas 

proteolíticas, o miracídio penetra no molusco e se aloja no tecido subcutâneo.
O miracídio perde as glândulas de adesão e penetração, epitélio ciliado e outras estruturas, se 

transformando em um saco com células germinativas, recebendo o nome de esporocisto.
As células germinativas, em número de 50 ou 100, iniciam uma intensa multiplicação, que darão 

origem as cercárias. Um único miracídio pode gerar cerca de 100 a 300 mil cercárias, sendo que cada 
miracídio já leva definido o sexo das cercárias.

As cercárias saem dos esporocistos e migram através dos tecidos dos moluscos. Esta emergência 
é estimulada por fatores externos, como luminosidade e temperatura. A emergência obedece a um 
ritmo circadiano.

A infecção pelo Schistosoma acarreta uma série de problemas ao molusco intermediário. A loca-
lização do parasitismo na glândula reprodutiva ocasiona a inibição da reprodução. O caramujo Biom-
phalaria glabrata pode eliminar cerca de 4.500 cercárias por dia.

As cercárias podem viver de 36 a 48 horas, mas a sua maior atividade e capacidade reprodutiva é 
nas primeiras oito horas de vida. Nadam ativamente na água, tentando penetrar em qualquer barreira 
que encontrem. As cercárias são capazes de penetrar na pele e nas mucosas.

Ao alcançarem a pele do homem, se fixam com o auxílio das duas ventosas de uma substância 
produzida pelas glândulas acetabulares. Em seguida tomam a posição vertical, apoiadas pela ventosa 
oral. Por ação mecânica (movimentos vibratórios intensos) e lítica (glândulas de penetração) promo-
vem a penetração do corpo cercariano, concomitantemente com a perda da cauda.

Quando ingeridas com a água, as cercárias chegam ao estômago e são digeridas, mas as que 
penetram na mucosa oral podem causar a infecção normalmente.

Após a penetração, as larvas resultantes, chamadas esquistossômulos, adaptam-se as condições 
fisiológicas do meio interno, migram pelo tecido subcutâneo e quando alcançam um vaso, são levadas 
passivamente da pele até os pulmões.

Dos pulmões, os esquistossômulos se dirigem para o sistema porta, podendo usar duas vias: 
a via sanguínea (tradicionalmente aceita) e outra transtissular, menos frequente. A via sanguínea é 
a seguinte: das arteríolas pulmonares e dos capilares alveolares, os esquistossômulos ganhariam as 
veias pulmonares, chegando ao coração esquerdo e a aorta, sendo distribuídos para todo o corpo até 
chegar à rede capilar terminal; os que chegarem ao sistema porta-hepático e permaneceriam ali. Os 
outros fariam um novo ciclo ou pereceriam. 

Na transtissular os esquistossômulos perfurariam ativamente o parênquima pulmonar, atraves-
sando a pleura, o diafragma e chegariam à cavidade peritoneal, perfurando o fígado e alcançando o 
sistema porta-hepático.

Uma vez no sistema porta-hepático, os esquistossômulos se alimentam e se desenvolvem em 
machos e fêmeas adultos, 30 dias após a penetração. Então migram acasalados para a veia mesenté-
rica inferior, onde farão a ovoposição.

Os primeiros ovos serão encontrados cerca de 40 dias após a infecção do hospedeiro.
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        Ciclo Biológico do Shistosoma mansoni 

Fonte: http://www.cdc.gov/dpdx/schistosomiasis/index.html 
 

Patogenia 
 

Está ligada a vários fatores, como cepa do parasito, carga parasitária 

(número de ovos produzidos), idade, estado nutricional e a resposta imunitária 

da pessoa.  

A patogenia será diferente de acordo com a fase do parasito no 

hospedeiro. 

Cercária: A chamada dermatite cercariana pode ser causada pela 

penetração das cercárias do S. mansoni ou de outros trematódeos. 

Essa dermatite é caracterizada por “sensação de comichão, erupção 

urticariforme e em seguida, dentro de 24 horas, por eritema, edema, pequenas 

pápulas e dor.”. 

 

Esquistossômulo: Lesões pulmonares durante sua migração pelos 

tecidos 

 

Adultos: Os vermes adultos vivos não costumam causar lesões, só 

espoliando o hospedeiro pelo seu consumo de ferro e glicose. 

    Ciclo Biológico do Shistosoma mansoni 
Fonte: http://www.cdc.gov/dpdx/schistosomiasis/index.html

Patogenia

Está ligada a vários fatores, como cepa do parasito, carga parasitária (número de ovos produzi-
dos), idade, estado nutricional e a resposta imunitária da pessoa. 

A patogenia será diferente de acordo com a fase do parasito no hospedeiro.
Cercária: A chamada dermatite cercariana pode ser causada pela penetração das cercárias do S. 

mansoni ou de outros trematódeos.
Essa dermatite é caracterizada por “sensação de comichão, erupção urticariforme e em seguida, 

dentro de 24 horas, por eritema, edema, pequenas pápulas e dor.”.
Esquistossômulo: Lesões pulmonares durante sua migração pelos tecidos
Adultos: Os vermes adultos vivos não costumam causar lesões, só espoliando o hospedeiro pelo 

seu consumo de ferro e glicose.
Os vermes mortos podem ser levados pela circulação porta e causar lesões no fígado.
Ovos: A Esquistossomose mansoni é basicamente uma doença que decorre da resposta inflama-

tória granulomatosa em torno dos ovos do parasito.
Quando um pequeno número de ovos atinge a luz intestinal, as lesões são mínimas, com repa-

rações teciduais rápidas.
As lesões mais graves são as causadas pelos ovos que atingem o fígado, formando os granu-

lomas. Antígenos secretados no interior do ovo maduro atravessam os tecidos e se disseminam nas 
circunvizinhanças destes.

Os granulomas apresentam as seguintes fases:
• Fase necrótica - exsudativa, com o aparecimento de uma zona de necrose em volta do ovo, 
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circundada por exsudação de neutrófilos, eosinófilos e histiócitos;

• Fase de reação histiocitária, com o início da reparação da área necrosada;

• Fase de cura ou fibrose, na qual o granuloma endurecido é denominado nódulo.

Os granulomas apresentam-se em pontos isolados ou difusos no intestino grosso ou no fígado.

Fase aguda

Aparece em torno de 50 dias e dura até cerca de 120 dias após a infecção.
A disseminação de muitos ovos, principalmente na parede do intestino, com áreas de necrose, pro-

vocando a formação de granulomas simultaneamente, caracterizando a fase toxêmica, que pode se apre-
sentar como doença aguda, febril, acompanhada de sudorese, calafrios, emagrecimento, fenômenos alér-
gicos, diarreias, cólicas, tenesmo, hepatoesplenomegalia discreta, linfadenia, leucocitose com eosinofilia. 
Pode levar a morte, mas na maioria dos casos a doença evolui para a fase crônica, cuja evolução é lenta e 
na maioria dos casos benigna.

Fase crônica

Apresenta grandes variações clínicas, podendo existir alterações intestinais, hepatointestinais e he-
patoesplênicas.

Intestino: Em muitos casos, o paciente apresenta dores abdominais, diarreia muco sanguinolenta, 
tenesmo. Nos casos graves, pode haver fibrose da alça retossigmóide, levando a diminuição do peristaltis-
mo e constipação constante.

Fígado: inicialmente aumenta de tamanho, mas de acordo com a evolução da doença e o número 
de ovos o estado do fígado pode se tornar grave. Numa fase mais adiantada o fígado se torna menor e 
fibrosado.

A obstrução da circulação porta pelos granulomas ocasiona uma alteração grave e típica: a hiperten-
são portal. Esta hipertensão pode agravar-se com o tempo e causar uma série de alterações como espleno-
megalia, varizes e ascite (barriga d’água).

Epidemiologia

Esquistossomose é uma doença que interage com a população humana há milhares de anos. Foram 
encontradas múmias egípcias com mais de 3.000 anos com lesões típicas da doença e com antígenos do 
parasito.

Distribuição Geográfica: As áreas de alta e média endemicidade coincidem com as áreas de distribui-
ção do Biomphalaria glabrata, sendo que podemos afirmar que onde ocorre esta espécie, temos a trans-
missão do S. mansoni. Esta espécie de caramujo é a responsável pela faixa quase contínua de transmissão 
que ocorre desde o Rio Grande do Norte e até Minas Gerais.

Profilaxia

É uma doença tipicamente condicionada pelo fator socioeconômico precário que atinge a maioria da 
população brasileira.
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Cada foco tem as suas características próprias, e em pequenos focos, às vezes só o aterramento do 
ou a canalização do criadouro podem resolver o problema.

As medidas profiláticas gerais são:
• Tratamento da população: o tratamento em larga escala ou seletivo reduz significantemente 

as formas hepatoesplênicas. Porém, após a suspensão do tratamento, ocorre em poucos 
anos a volta dos índices de prevalência anteriores.

• Saneamento Básico: é à medida que resulta em benefícios duradouros para a comunidade. 
A constituição garante o direito a condições adequadas de saúde para a população e isto só 
pode ser alcançado com saneamento básico.

Diagnóstico

• Clínico: para o diagnóstico clínico, deve-se levar em conta a fase da doença e a anamnese 
detalhada do caso do paciente (origem, hábitos, contato com a água).

• Parasitológico: os métodos parasitológicos diretos se baseiam no encontro dos ovos dos 
parasitos nas fezes ou tecidos dos pacientes.

Exame de fezes

Pode ser feito por métodos de sedimentação ou centrifugação, métodos estes baseados na alta 
densidade de ovos, ou como é mais comum, pelos métodos de (Kato-Katz).

Em cargas parasitarias médias ou altas, estes exames dão resultados satisfatórios. Entretanto, 
em cargas parasitárias baixas, é necessário repeti-los.

Em termos de critério de cura, deve se pedir vários exames de fezes para se ter certeza da cura 
parasitológica.

Biópsia ou raspagem da mucosa retal 

Depende de pessoal treinado e resulta em inegável desconforto para o paciente. As vantagens 
são a maior sensibilidade e a facilidade de se atestar a cura parasitológica.

Métodos Imunológicos ou Indiretos

Reação intradérmica ou intradermorreação
É um teste alérgico que se baseia na medida da pápula formada 15 minutos após a inoculação 

intradérmica de 0,05 ml de antígeno de verme adulto. A reação é positiva quando a pápula formada 
atinge a área de 1,0 cm em crianças e 1,2 em adultos. A sensibilidade varia de 95% em homens maio-
res de 20 anos e 65% em mulheres e jovens. A reação não se torna negativa após uma quimioterapia 
eficaz.

Com a descoberta de novos antígenos, o teste ELISA hoje é o mais usado para o diagnóstico in-
direto da esquistossomose, uma vez que se negativa após a cura parasitária.
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    Ancilostimídeos

Introdução

Família Ancylostomidae
A ancilostomose é a segunda helmintose mais comum em humanos, depois da ascaridíase. Das 

mais de 100 espécies de Ancylostomidae descritas, apenas três são agentes etiológicos das ancilosto-
moses humanas: 

Ancylostoma duodenale, A. ceylanicum e Necator americanus.
Além da ancilostomose propriamente dita, algumas espécies desta família, como o A. brazilien-

sis, podem causar a “larva migrans cutânea”.

Morfologia

A família Ancylostomatidae é divida em várias subfamílias, apresentando morfologia caracterís-
ticas:

Ancylostominae: espécies que apresentam dentes na margem da boca, caso do A. duodenale.
Bunostominae: espécies que possuem lâminas cortantes circundando a margem da boca, caso 

do N. americanus.
Adultos: de ambas as espécies medem cerca de 1 cm, apresentam forma cilíndrica, extremidade 

cefálica recurvada dorsalmente, cor róseo-avermelhada, quando a fresco, e esbranquiçada, após se-
rem mortos por soluções fixadoras. O dimorfismo sexual é bem acentuado, sendo os machos menores 
que as fêmeas.

Ovos: possuem forma oval, 60µm por 40µm de diâmetro maior e menor, respectivamente, mem-
brana externa bastante delicada, apresentando internamente blastômeros ou larvas. Apesar de existir 
uma pequena diferença de tamanho entre os ovos das duas espécies, na rotina laboratorial não se leva 
isto em conta, sendo que não especifica a espécie encontrada. Designa-se o parasita apenas como ovo 
de Ancylostomatidae.

                                   Ovos de Ancilostomídeos         Verme adulto de Ancilostomídeos

Fonte: http://www.biomedicinapadrao.com/2011/11/pequeno-atlas-de-parasitologia.html

internamente blastômeros ou larvas. Apesar de existir uma pequena diferença 

de tamanho entre os ovos das duas espécies, na rotina laboratorial não se leva 

isto em conta, sendo que não especifica a espécie encontrada. Designa-se o 

parasita apenas como ovo de Ancylostomatidae. 

  
      Ovos de Ancilostomídeos           Verme adulto de Ancilostomídeos 
Fonte: http://www.biomedicinapadrao.com/2011/11/pequeno-atlas-de-parasitologia.html 

 

Transmissão 
 

A infecção por A. duodenale ocorre em proporções semelhantes quando 

L3 penetram por via oral como transcutânea. 

Já N. americanus assegura maior infectividade pela via transcutânea. 

 

Ciclo Biológico 
 

Apresentam ciclo biológico direto, sem hospedeiros intermediários. 

Possui uma fase parasitária e uma fase de vida livre. As fêmeas fixadas no 

intestino do hospedeiro intermediário liberam os ovos no ambiente com as 

fezes. 

No meio externo, com boa oxigenação, alta umidade (>90%) e 

temperatura elevada, se processa a embrionia e a formação da larva de 

primeiro estádio (L1). A L1 é do tipo rabditoide e se alimenta da matéria 

orgânica e microrganismos presentes no ambiente. Depois de se alimentar, 

perde a cutícula externa e ganha uma nova, se transformando em L2, também 

de vida livre e que se alimenta de matéria orgânica e microrganismos. L2 

também sofre muda e se transforma em L3, de esôfago filarióide, que vai ser 
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Transmissão

A infecção por A. duodenale ocorre em proporções semelhantes quando L3 penetram por via 
oral como transcutânea.

Já N. americanus assegura maior infectividade pela via transcutânea.

Ciclo Biológico

Apresentam ciclo biológico direto, sem hospedeiros intermediários. Possui uma fase parasitária 
e uma fase de vida livre. As fêmeas fixadas no intestino do hospedeiro intermediário liberam os ovos 
no ambiente com as fezes.

No meio externo, com boa oxigenação, alta umidade (>90%) e temperatura elevada, se processa 
a embrionia e a formação da larva de primeiro estádio (L1). A L1 é do tipo rabditoide e se alimenta da 
matéria orgânica e microrganismos presentes no ambiente. Depois de se alimentar, perde a cutícula 
externa e ganha uma nova, se transformando em L2, também de vida livre e que se alimenta de ma-
téria orgânica e microrganismos. L2 também sofre muda e se transforma em L3, de esôfago filarióide, 
que vai ser denominada larva infectante. L3 possui uma cutícula que tampa a sua cavidade bucal, por 
isso não se alimenta.

A infecção do homem só ocorre quando L3 penetra ativamente através da pele e mucosas ou 
passivamente, por via oral. Quando a infecção é ativa, as L3, ao entrarem em contato com o hospedei-
ro, estimulados pela temperatura destes e iniciam o processo de penetração, escapando da cutícula 
externa e simultaneamente, ajudada por movimentos serpentiformes, de extensão e contração, co-
meçam a produzir enzimas, semelhantes à colagenase, que facilitam a sua penetração no hospedeiro.

A penetração dura cerca de trinta minutos. Da pele, as larvas alcançam a circulação sanguínea 
ou linfática, e chega ao coração, indo pelas artérias pulmonares para o pulmão. Atingindo os alvéolos, 
as larvas migram para os bronquíolos, com auxílio de seus movimentos, secreções e cílios da árvore 
brônquica. Dos brônquios atingem a traqueia, a faringe e a laringe, quando são ingeridas e alcançam 
o seu destino final, o intestino delgado.

Durante a sua migração pela árvore brônquica, a larva se transforma em L4. Ao chegar ao in-
testino delgado, após oito dias de infecção, estas larvas se fixam na mucosa com auxílio dos dentes 
(Ancylostoma) ou das placas cortantes (Bunostomum) e começam a exercer a hematofagia.

A transformação de L4 em L5 ocorre 15 dias após a infecção, e a diferenciação de L5 em adultos 
ocorre um mês depois da infecção. Os adultos, exercendo a hematofagia, realizam a cópula e come-
çam a postura de ovos.

Quando a penetração de L3 é por via oral, principalmente através da ingestão de alimentos ou 
água, as L3 perdem a cutícula externa no estômago (por ação do suco gástrico e do pH) e depois de 
dois ou três dias de infecção migram para o intestino delgado. Á altura do duodeno, as larvas pene-
tram na mucosa, atingindo as glândulas de Lieberkühn, onde mudam para L4. Em seguida as larvas 
voltam para a luz intestinal e começam a realizar a hematofagia, mudando depois para L5 e depois 
para adultos.
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Ciclo Biológico Ancilostomídeos 
Fonte: http://www.cdc.gov/dpdx/hookworm/index.html

Patogenia

A ancilostomose é determinada por uma etiologia primária e secundária. A causa primária está 
relacionada com a migração de larvas e a implantação dos parasitos adultos no intestino delgado do 
hospedeiro. A causa secundária está relacionada com a permanência dos parasitos no intestino del-
gado.

Os primeiros sintomas de ancilostomose são provocados pela penetração das larvas na pele, 
caracterizada por uma sensação de “picada”, hiperemia, prurido, edema resultante de processo infla-
matório e dermatite urticariforme.

As larvas também podem provocar infecções secundárias, derivada do carreamento de micror-
ganismos por estas. As alterações pulmonares são pouco comuns, embora possa ocorrer tosse de 
longa ou de curta duração. Apesar destes sintomas, o parasitismo intestinal é o mais característico 
desta doença. Dor epigástrica, diminuição de apetite, indigestão, cólica, indisposição, náuseas, vômi-
tos, flatulências, às vezes diarreia sanguinolenta e constipação.

A gravidade da patogenia está diretamente relacionada com o número de parasitos presentes 
no intestino. A anemia causada pela intensa hematofagia dos adultos é o principal sintoma da ancilos-
tomose. A anemia está diretamente relacionada com o estado nutricional do paciente. Às vezes uma 
simples melhora na qualidade da alimentação pode fazer a reversão do quadro de anemia.

A fixação dos parasitos no intestino causa processos inflamatórios e pequenas áreas de hemor-
ragia, determinando lesões na mucosa do intestino delgado.

Epidemiologia

A ancilostomose ocorre preferencialmente em crianças com mais de 6 anos, adolescentes e em 
indivíduos mais velhos, independente do sexo.

Nos paciente, os vermes podem sobreviver por até 18 anos, produzindo em média, diariamente, 
de 22.000 a 9.000 ovos.

 
Ciclo Biológico Ancilostomídeos 

Fonte: http://www.cdc.gov/dpdx/hookworm/index.html 

Patogenia 
 

A ancilostomose é determinada por uma etiologia primária e secundária. 

A causa primária está relacionada com a migração de larvas e a implantação 

dos parasitos adultos no intestino delgado do hospedeiro. A causa secundária 

está relacionada com a permanência dos parasitos no intestino delgado. 

Os primeiros sintomas de ancilostomose são provocados pela 

penetração das larvas na pele, caracterizada por uma sensação de “picada”, 

hiperemia, prurido, edema resultante de processo inflamatório e dermatite 

urticariforme. 

As larvas também podem provocar infecções secundárias, derivada do 

carreamento de microrganismos por estas. As alterações pulmonares são 

pouco comuns, embora possa ocorrer tosse de longa ou de curta duração. 

Apesar destes sintomas, o parasitismo intestinal é o mais característico desta 

doença. Dor epigástrica, diminuição de apetite, indigestão, cólica, indisposição, 

náuseas, vômitos, flatulências, às vezes diarreia sanguinolenta e constipação. 

A gravidade da patogenia está diretamente relacionada com o número 

de parasitos presentes no intestino. A anemia causada pela intensa 

hematofagia dos adultos é o principal sintoma da ancilostomose. A anemia está 

diretamente relacionada com o estado nutricional do paciente. Às vezes uma 

simples melhora na qualidade da alimentação pode fazer a reversão do quadro 

de anemia. 
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Na natureza, os ovos dos parasitos não se desenvolvem em umidade inferior a 90% e os raios 
ultravioletas do sol são letais para a embrionia. Os solos arenosos e ricos em matéria orgânica favore-
cem o desenvolvimento favorável.

A presença dos parasitos não indica a presença da doença, uma vez que a anemia está ligada 
ao estado nutricional do paciente. No Brasil a ancilostomose mais frequente é a provocada por N. 
americanus

Profilaxia

-Engenharia sanitária (saneamento básico);

-Educação sanitária;

-Suplementação alimentar com ferro e proteínas;

-Usar calçados

Diagnóstico

Clínico: Anamnese, observando a associação de sintomas cutâneos, pulmonares e intestinais, 
seguidos ou não de anemia.

O diagnóstico tem de ser confirmado com o exame de fezes.
Parasitológico: Exame de fezes: podem ser usados os métodos de sedimentação espontânea, 

sedimentação por centrifugação e de flutuação (Willis).
Estes métodos não permitem que se diferencie o gênero e a espécie do ancilostomideo, pois os 

ovos destes são morfologicamente muito semelhantes.
A pesquisa de larvas e feito pelo método de Baermann-Moraes ou de Rugai.

    Strongyloides stercoralis

Introdução

O gênero Strongyloides apresenta 52 espécies; porém, somente duas podem infectar o homem: 
S. stercoralis e S. fuelleborni.

O S. stercoralis apresenta distribuição mundial, especialmente nas regiões tropicais, podendo 
infectar, além do homem, cães, gatos e macacos. Nessa espécie, o macho só existe na fase do ciclo de 
vida livre. No homem, além de ovos e larvas só se encontra a fêmea denominada partenogenética.

O S. fuelleborni parasita macacos e quase todos os casos humanos foram registrados na África 
e na Ásia.
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Morfologia

Fêmea partenogenética: Possui corpo cilíndrico e filiforme longo, extremidade anterior arre-
dondada e posterior afilada. Mede 1,7 a 2,5 mm de comprimento. Esôfago tipo filarióide, ocupando 
25% do comprimento do parasito. Coloca de 30 a 40 ovos por dia, já larvados, não possui receptáculo 
seminal.

Fêmea de vida livre (2n): Possui aspecto fusiforme, com a extremidade anterior arredondada e 
a posterior afilada. Mede de 0,8 a 1,2 mm de comprimento. Esôfago tipo rabditoide, dividido em três 
porções. Útero com até 28 ovos em diferentes estados evolutivos. Apresenta receptáculo seminal.

Macho de vida livre (n): Possui aspecto fusiforme, com a extremidade anterior arredondada e 
a posterior recurvada ventralmente. Mede de 0,7mm de comprimento. Aparelho genital com canal 
ejaculador, que se abre na cloaca.

Apresentam dois espículos, auxiliares na cópula, que se deslocam sustentados por uma estrutu-
ra chamada gubernáculo.

Ovos: Elípticos, de parede fina e transparente, praticamente idênticos aos dos ancilostomíde-
os. Os da fêmea parasita medem 0,05mm de comprimento, enquanto os da fêmea de vida livre são 
maiores, medindo 0,07mm de comprimento. Excepcionalmente os ovos podem ser vistos nas fezes de 
indivíduos com diarreia severa ou após a utilização de laxantes.

Hábitat

As fêmeas parasitas vivem na parede do intestino, mergulhadas nas criptas da mucosa duodenal 
e na porção superior do jejuno, onde fazem postura.

Nas formas graves são encontradas desde a porção pilórica do estômago até o intestino grosso.

Transmissão

Hetero ou primo-infecção
Penetração de larvas infectantes presentes no ambiente na pele e mucosas.
Parece ser o modo de infecção mais frequente. Ocorre de maneira semelhante aos ancilostomídeos.

Autoinfecção externa ou exógena
Ocorre pela penetração de larvas infectantes na região perianal. Este tipo de infecção pode 

ocorrer em crianças, idosos ou paciente internados, que defecam em fraldas ou nas roupas, ou ainda 
em indivíduos que por deficiência de higiene, deixam resíduos de fezes na região.

Autoinfecção interna ou endógena 
As larvas rabditoides, ainda na luz intestinal, se transformam em larvas infectantes que pene-

tram na mucosa intestinal (íleo e cólon). Esse mecanismo pode cronificar a doença por várias semanas 
ou anos. Esta modalidade pode ocorrer em com algum retardamento da passagem da matéria fecal e 
em casos de baixa na imunidade (transplantes, AIDS, etc.).

A autoinfecção interna pode acelerar-se, provocando um aumento no número de parasitos no 
intestino e nos pulmões, causando o fenômeno conhecido como hiperinfecção, ou disseminar pelos 



Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Curso Técnico em Curso Análises Clínicas – Etapa 1

312

Parasitologia Clínica

diversos órgãos do paciente, causando a forma disseminada.

Ciclo Biológico

As larvas rabditoides eliminadas nas fezes dos indivíduos podem seguir dois ciclos: o direto ou 
partenogenético e o indireto ou de vida livre.

Isto ocorre devido à constituição genética das fêmeas partenogenéticas, que são triploides (3n) 
e podem produzir, simultaneamente, três tipos de ovos, dando origem a três tipos de larvas rabditoi-
des:

- Larva rabditoide triploide: dá origem a larvas filarióides triploides infectantes, que completam 
o ciclo direto;

- Larva rabditoide diploide: originam fêmeas de vida livre;
- Larva rabditoide haploide: originam machos de vida livre. Os machos e fêmeas de vida livre vão 

completar o ciclo indireto.
A fase dos ciclos que se passa no solo tem exigências semelhantes ás dos ancilostomídeos: solo 

arenoso, umidade alta, temperatura entre 25°C a 30°C e sombreamento.
No ciclo direto, as larvas no solo ou na região perineal, após 24 a 72 horas, se transformam em 

larvas infectantes. No ciclo indireto, as larvas sofrem quatro transformações no solo e após 18 a 24 
horas transformam-se em machos e fêmeas de vida livre. 

Os ovos resultantes do acasalamento serão triploides e se transformarão em larvas filarióides 
infectantes (L3).

As larvas filarióides não se alimentam e apresentam uma sobrevida menor que as dos ancilosto-
mídeos, podendo permanecer no solo durante quatro semanas.

Os dois ciclos se completam com a penetração de L3 através da pele ou mucosa oral, esofágica 
ou gástrica do hospedeiro.

Algumas larvas atingem a circulação sanguínea e através dela chega ao coração e aos pulmões.
Chegam aos capilares pulmonares, onde se transformam em L4, atravessam a membrana al-

veolar e através de migração na árvore brônquica, e chegam à faringe. Neste ponto são expelidas ou 
deglutidas, atingindo o intestino delgado, onde se transformam em fêmeas partenogenéticas.

Os ovos são depositados na membrana intestinal e as larvas alcançam a luz intestinal. O período 
pré-patente é de 15 a 25 dias.
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Ciclo Biológico Strongyloides stercoralis 
 Fonte: http://www.cdc.gov/dpdx/strongyloidiasis/index.html

Patogenia

Os indivíduos portadores de um pequeno número de parasitos no intestino geralmente são as-
sintomáticos ou oligossintomáticos.

As principais alterações da estrongiloidíase são devidas a ação mecânica, traumática, irritativa, 
tóxica e antigênica das fêmeas, larvas e ovos.

As lesões podem ser estudadas por sua localização no corpo humano:
Cutânea: discreta, ocorrendo nos pontos de penetração das larvas no corpo e mais comuns na 

reinfecção. Edema, prurido e pápulas hemorrágicas.
Pulmonar: de intensidade variável, porém, presente em todos os indivíduos infectados. Pode 

variar de tosse com ou sem expectoração até broncopneumonia e insuficiência respiratória.
Intestinal: inflamações de intensidade variável, que causam desde dor epigástrica (antes das 

refeições, melhora com a alimentação) diarreia em surtos, náuseas e vômitos, até emagrecimento e 
comprometimento geral do paciente, podendo levar a morte.

Disseminada: Observada em pacientes imunocomprometidos, resultado da autoinfecção inter-
na, normalmente culmina no óbito do paciente. As larvas migram por todo corpo, causando altera-
ções nos rins, fígado, vesícula biliar, coração, cérebro, pâncreas, tireoides, adrenais, próstata, glându-
las mamárias e linfonodos.

Os ovos são depositados na membrana intestinal e as larvas alcançam a 

luz intestinal. O período pré-patente é de 15 a 25 dias. 

 
   Ciclo Biológico Strongyloides stercoralis 

         Fonte: http://www.cdc.gov/dpdx/strongyloidiasis/index.html 

Patogenia 
 

Os indivíduos portadores de um pequeno número de parasitos no 

intestino geralmente são assintomáticos ou oligossintomáticos. 

As principais alterações da estrongiloidíase são devidas a ação 

mecânica, traumática, irritativa, tóxica e antigênica das fêmeas, larvas e ovos. 

As lesões podem ser estudadas por sua localização no corpo humano: 

Cutânea: discreta, ocorrendo nos pontos de penetração das larvas no 

corpo e mais comuns na reinfecção. Edema, prurido e pápulas hemorrágicas. 

Pulmonar: de intensidade variável, porém, presente em todos os 

indivíduos infectados. Pode variar de tosse com ou sem expectoração até 

broncopneumonia e insuficiência respiratória. 

Intestinal: inflamações de intensidade variável, que causam desde dor 

epigástrica (antes das refeições, melhora com a alimentação) diarreia em 

surtos, náuseas e vômitos, até emagrecimento e comprometimento geral do 

paciente, podendo levar a morte. 
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Epidemiologia

Nos países desenvolvidos, a doença prevalece em agricultores e trabalhadores rurais, enquanto 
que nos países tropicais, a doença atinge principalmente crianças, cães, gatos e macacos podem se 
infectar naturalmente por S. stercoralis, servindo de reservatório para a doença.

Os demais fatores são análogos aos das outras geohelmintoses.
Fatores que afetam a distribuição da estrongiloidíase:
- Presença de fezes de homens ou animais infectados;

- Presença de larvas infectantes no solo;

- Solo arenoso ou areno-argiloso, úmido, com ausência de luz solar direta;

- Temperatura entre 25 a 30°C;

- Condições sanitárias e hábitos higiênicos inadequados;

- Contato com alimento contaminado por água de irrigação poluída com fezes;

Profilaxia

- Hábitos higiênicos, principalmente a lavagem adequada dos alimentos;

- Utilização de calçados;

- Educação e engenharia sanitária;

- Tratamento específico de todos os indivíduos parasitados para eliminar a fonte de infecção.

Diagnóstico

Clínico: 50% dos casos são assintomáticos, mas sempre que um paciente for tratado com imu-
nossupressores ou soropositivo, os testes para a estrongiloidíase devem ser realizados.

Parasitológico ou direto: Os métodos parasitológicos tradicionais (sedimentação espontânea, 
centrifugação) não são eficientes para o diagnóstico da estrongiloidíase, sendo necessária a utilização 
de métodos específicos, como o Baermann-Moraes.

Métodos indiretos

Diagnóstico por imagem (raios-X) para alterações pulmonares.

Métodos imunológicos

 Mais utilizados para a avaliação da resposta imune em pacientes assintomáticos, são utilizados 
principalmente a imunofluorescência indireta e o ELISA.
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 O LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LAC)

O laboratório é um espaço construído especialmente para a execução de análises. A palavra 
laboratório origina-se da união de duas palavras latinas: labor = trabalho + oratorium = lugar de refle-
xão. Assim, o laboratório é um local de muito trabalho e muita concentração. Um ambiente laborato-
rial apropriado caracteriza-se como um recinto amplo, bem iluminado e ventilado, além de dispor de 
móveis adequados e adaptados ao espaço de trabalho, instalações de água, gás e eletricidade correta-
mente identificados e materiais, equipamentos e vidrarias necessários para a realização das análises, 
de forma a atender a demanda em tempo hábil, com qualidade e sem desperdícios.

Durante a rotina laboratorial, diferentes profissionais terão acesso aos locais destinados à cole-
ta, processamento, distribuição, análise e armazenamento das amostras biológicas, bem como dos re-
agentes químicos, equipamentos, vidrarias e resíduos gerados. Sendo assim, caberá aos responsáveis 
pelo setor a manutenção da organização, identificação e sinalização de todo o local, visando manter 
a segurança de toda a equipe, seja esta de atuação permanente (auxiliares, técnicos, coordenadores, 
supervisores) ou de atuação eventual (responsáveis pela limpeza, estagiários, alunos em visita técni-
ca, representantes, etc.). 

A ação para a saúde é responsabilidade de todos. O profissional da saúde, independente da 
especialização, deverá atuar na proteção, promoção e recuperação da saúde. Neste contexto, os ob-
jetivos principais de um Laboratório de Análises Clinicas (LAC) são: cabe ao laboratório de patologia 
clínica participar ativamente das ações para a saúde através da execução de provas laboratoriais que 
visam:

• Estabelecer e excluir o diagnóstico de diferentes patologias;

• Detectar e quantificar o risco futuro de doença;

• Detectar doença subclínica;

• Avaliar a gravidade da doença e definir prognóstico;

• Selecionar terapia apropriada;

• Monitorar a evolução da doença e a resposta terapêutica.

O laboratório é responsável pela maioria das coletas de amostras biológicas, pela realização dos 
exames e pela entrega dos resultados aos médicos ou clientes. Assim, é necessário conciliar o espaço 
físico à funcionalidade para a realização das atividades diárias, portanto as diversas rotinas realizadas 
em um LAC foram divididas em setores a partir do agrupamento dos diversos exames ali realizados de 
acordo com o principio de execução, os objetivos, as técnicas e até mesmo o tipo de patologias diag-
nosticadas, a fim de favorecer a organização e a eficiência dos procedimentos. Basicamente temos:

 Acolhimento e Humanização:

• Recepção: responsável pelo atendimento ao cliente, orientação para coletas posteriores (je-
jum, dieta, horário, forma da coleta, etc.), recebimento de amostras, encaminhamento dos clientes ao 
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setor de coleta e pela entrega dos resultados.
• Setor de Coleta: prepara o material e realiza as coletas, encaminha as amostras à área técnica.

Área Técnica: 

• Setor de Hematologia: origem grega Haima (de haimatos) = “sangue”, Lógos = “estudo, tra-
tado, discurso”, portanto, ciência que estuda o sangue. Setor responsável pelos exames que visem, 
primariamente, diagnosticar as patologias hematológicas, tais como as anemias, as desordens da co-
agulação e as leucemias. 

• Setor de Bioquímica: ciência que estuda os processos químicos que ocorrem nos organismos 
vivos. Realiza os exames relacionados à avaliação dos constituintes químicos e bioquímicos de forma 
a identificar anormalidades funcionais em diferentes órgãos e sistemas, como dosagem de glicose, 
amilase, lípase, triglicérides, colesterol, sódio (Na+), potássio (K+), etc.

• Setor de Microbiologia: ciência que estuda os microrganismos, incluindo bactérias, fungos e 
vírus. Realiza exames relacionados ao diagnóstico das doenças infecciosas, contribuindo para a iden-
tificação principalmente de bactérias e fungos em diferentes matrizes biológicas, como hemocultura 
(sangue), urocultura (urina), coprocultura (fezes), etc.

• Setor de Imunologia (Sorologia = Imunologia): ramo da biologia que estuda o sistema imuno-
lógico. Setor que visa o diagnóstico de patologias através da detecção de reações antígeno-anticorpo, 
realiza exames relacionados ao diagnóstico de infecção viral (VDRL, HIV), bacteriana (AEO), por proto-
zoário (Doença de Chagas), exposição às drogas de abuso (Cocaína, Maconha, LSD), gravidez (β-HCG), 
entre outras. 

• Setor de Parasitologia: ciência que estuda os parasitos, os seus hospedeiros e relações entre 
eles. Realiza exames relacionados à pesquisa de parasitos intestinais, seja na forma de cistos, ovos ou 
vermes adultos, tendo como matriz biológica as fezes.

• Setor de Urinálise: é uma subespecialidade da patologia clínica que visa à análise da urina 
para fins diagnósticos e prognósticos, sobretudo no que se refere às patologias do trato urinário. Setor 
onde são realizadas as análises físicas, químicas e microscópicas da urina, dosagens e testes na urina.

• Setor de Limpeza e Esterilização: Descontaminação, lavagem, secagem e esterilização do ma-
terial utilizado no laboratório. Fundamental importância para o andamento da rotina laboratorial.

“A divisão do laboratório em setores, entretanto, não deve impedir a mais completa 
interação entre si. Sabe-se que é essa interação que pode melhorar cada vez mais a quali-
dade dos procedimentos realizados e minimizar cada vez mais os erros cometidos.” 

“Embora subdivido em setores, o laboratório deve funcionar como uma máquina 
equipada com diversas engrenagens, em que uma delas é dependente e ao mesmo tempo 
indispensável ao bom funcionamento da outra.”
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  NOÇÕES DE BIOSSEGURANÇA

A segurança do trabalho é um conjunto de recursos empregado para prevenir acidentes. Se-
gundo o artigo 19 da Lei 8213, de 24/07/1991, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício 
do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados, provocando lesão 
corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária 
da capacidade de trabalho.

As atividades a serem desenvolvidas em um PROGRAMA DE BIOSSEGURANÇA devem permitir o 
aprendizado e o crescimento do profissional na sua área de trabalho.

Os líquidos biológicos e os sólidos, os quais manuseamos nos laboratórios, são, quase sempre, 
fontes de contaminação. Os cuidados que devemos ter para não haver contaminação cruzada dos 
materiais, não contaminar o pessoal do laboratório, da limpeza, os equipamentos, o meio ambiente 
e os cuidados com o descarte destes materiais fazem parte das Boas Práticas em Laboratórios (BPL), 
seguindo as regras da Biossegurança. Para cada procedimento há uma regra já definida em manuais, 
resoluções, normas ou instruções normativas.

A biossegurança pode ser definida como o conjunto de medidas (administrativas, técnicas, edu-
cacionais e médicas) voltadas para prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às ativi-
dades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, que po-
dem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos 
desenvolvidos.

Contexto Histórico – A era microbiológica
• Avanços da Ciência;

• Florence Nightingale (1863): Higiene e limpeza;

• Louis Paster (1864): Pasteurização;

• Joseph Lister (1867): Reduziu infecção hospitalar;

• Robert Koch (1876): Especificidade das doenças.

Contexto Histórico – A era genética
• Advento da biotecnologia;

• Evolução dos conhecimentos científicos e tecnológicos;

• Produção de técnicas de engenharia genética e molecular.
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 NORMAS DE CONDUTA EM LABORATÓRIOS.

O trabalho em laboratórios, pela especificidade das tarefas executadas, sempre foi motivo de 
preocupação quanto aos riscos existentes e à observância das normas de segurança.

Um laboratório pode tornar-se um lugar muito perigoso, devido ao uso inadequado dos mate-
riais e equipamentos nele existentes. O desconhecimento das situações de perigo, característica na 
fase de aprendizado e mesmo pessoal já experiente no trabalho com produtos novos ou não identifi-
cados, acentua ainda mais os riscos. 

Para a devida prevenção devem ser feitas avaliações dos riscos e tomadas medidas de contro-
le que, rigidamente observadas, propiciam condições de trabalho a níveis de segurança adequados. 
Assim, em um laboratório, devem ser sempre seguidos certos preceitos que advertem quanto a erros 
comuns de técnica ou previnem possíveis acidentes.

Obedecendo normas de segurança, usando equipamentos de proteção adequados ao trabalho 
e pensando sempre em segurança poderemos prevenir a maioria dos acidentes laboratoriais.

Todos os setores devem ter um manual de medidas de segurança gerais e específicas de cada 
setor, um quadro de avisos com nomes e telefones de emergência e uma caixa de primeiros socorros 
com instruções legíveis e contendo: ataduras, compressas, pomada para queimaduras, equipamentos 
de irrigação ocular e antídotos químicos e suas indicações.

A inobservância de normas básicas leva a erros que invalidam parcial ou totalmente o trabalho, 
provoca acidentes, o desperdício de material e tempo. Todos se preocupam com os riscos no local de 
trabalho. A transmissão de infecção pelo vírus HIV, hepatite B e outros acidentes obrigam os laborató-
rios a conhecer e aplicar medidas de segurança específicas.

Abaixo são apresentadas as principais regras para a prevenção de acidentes, bem como as prin-
cipais normas cujo cumprimento se faz necessário para diminuir ao mínimo a probabilidade de erros 
técnicos, que induzem às falhas graves.

• Todos os acidentes e incidentes ocorridos devem ser comunicados e registrados por uma 
pessoa responsável.

• Na mesa de trabalho não deverá haver acúmulo de objetos desnecessários às atividades 
executadas. O local de trabalho deve ser mantido sempre em ordem.

• É obrigatório o uso do jaleco para todos os usuários nas dependências do laboratório, sendo 
ideal que este seja longo e possua mangas compridas.

• Usar calça comprida e sapatos fechados, evitando o uso de saias, bermudas e sandálias.

• Mantenha sempre os cabelos presos. Se necessário use touca.

• Lave bem as mãos ao entrar e ao deixar o recinto.

• Nunca coma ou beba nas dependências do laboratório, nem utilize os refrigerados de amos-
tras biológicas ou reagentes químicos para armazenar seus alimentos.

• É expressamente proibido fumar nos laboratórios.

• É de responsabilidade de todos cuidarem e conservar os equipamentos, vidrarias e reagentes.
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• Aos chefes de grupos cabe a responsabilidade de orientar seu pessoal e exigir o cumpri-
mento das regras, sendo os mesmos, responsáveis diretos por abusos e falta de capacitação 
profissional para utilizar os equipamentos, reagentes e infraestrutura.

• Todas as superfícies devem ser impermeáveis à água e resistentes a produtos químicos.

• Mantenha a bancada de trabalho sempre limpa. Estas superfícies devem sempre ser limpas 
após o uso e descontaminadas com desinfetantes específicos logo após o derramamento de 
amostras ou culturas bacterianas.

• Manuseie vidraria com cuidado para evitar quebras e acidentes.

• Todo o material deverá ser descontaminado antes da lavagem.

• Verificar sempre as condições de limpeza do material a ser utilizado. Em caso de dúvida, 
limpe-o da maneira mais adequada.

• Para sua segurança, procure conhecer os perigos oferecidos pelos produtos químicos utili-
zados no seu trabalho.

• Antes de utilizar qualquer substância, leia o rótulo com atenção. Todo reagente químico é 
tóxico! O ato de cheirar ou provar qualquer reagente químico causará danos à mucosa nasal 
e ao aparelho digestivo.

• Todo material biológico é potencialmente infectante! Não manuseie amostra de paciente 
sem luvas.

• Ao usar uma solução, esta deve ser previamente homogeneizada por agitação (movimentos 
circulatórios).

• Ao pipetar líquidos use as pêras de borracha. Nunca pipete com a boca!

• Não introduza pipetas ou conta-gotas nos frascos de reagentes. Retire para um béquer a 
quantidade desejada para evitar a contaminação e jamais retorne a substância ao frasco de 
onde foi retirada.

• Não utilize a mesma pipeta para medir soluções diferentes, pois haverá contaminação com 
a substância usada anteriormente.

• Sempre utilize o bastão de vidro na transferência de líquidos.

• Nunca aquecer nem secar vidrarias volumétricas em estufa, pois isto irá descalibrá-las, acar-
retando imprecisão das dosagens.

• Cuidado ao manusear material quente. Use sempre EPI adequado (luvas de isolamento 
térmico, pinça metálica ou de madeira).

• Certificar-se da tensão do equipamento antes de conectá-lo à rede elétrica.

• Não utilizar equipamento sem prévio treinamento; pois isto poderá causar danos irrepará-
veis ao mesmo, bem como prejuízo da rotina laboratorial.

• Quando um equipamento estiver em funcionamento, deve ser continuamente observada 
com precaução.
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• Ao perceber que um aparelho está quebrado, comunique imediatamente ao chefe do setor 
para que o reparo possa ser providenciado.

• Nunca deixe frascos de reagentes abertos após sua utilização.

• Nunca deixe materiais, vidrarias ou frascos de reagentes próximos à beirada da bancada.

• Nunca aponte a abertura do tubo de ensaio para um colega e nem olhe pela abertura se o 
tubo estiver sendo aquecido ou contiver água ou reagentes quentes.

• Ao misturar ácido e água, sempre adicione o ácido sobre a água e nunca o contrário.

• Não deixe vidros, metais ou qualquer material em temperatura elevada em locais que pos-
sam ser tocados inadvertidamente.

• Feche cuidadosamente as válvulas dos bicos de gás após serem utilizados.

• Reagentes inflamáveis devem estar bem longe do fogo e das chapas elétricas.

• Se, por qualquer motivo, algum líquido se derramar no chão, nunca deixe que o chão per-
maneça molhado, pois pode causar acidentes graves.

• Antes de utilizar qualquer dependência que não seja a do laboratório em que se encontra 
trabalhando, o funcionário deverá pedir permissão ao responsável direto pelo mesmo.

• Procure inteirar-se das técnicas que você utiliza. Ciência não é mágica. O conhecimento dos 
porquês pode ser muito útil na solução de problemas técnicos.

• Ao perceber algo fora do lugar, coloque-o no devido lugar. A iniciativa própria para manter 
a ordem é muito bem-vinda e antecipadamente agradecida.

• Planeje bem os seus protocolos e realize os procedimentos operacionais dos mesmos. Ide-
almente, antes de começar um experimento. Você deve saber exatamente o que será con-
sumido; sobretudo no tocante ao uso de material importado.

• Trabalho com patógenos não deve ser realizado em local movimentado. O acesso ao labo-
ratório deve ser restrito a pessoas que, realmente, manuseiem o material biológico. 

• 0 trânsito pelos corredores com material patogênico deve ser evitado ao máximo. Quando 
necessário, utilize bandejas. 

• Aquele que nunca trabalhou com patógenos, antes de começar a manuseá-lo deve estar fa-
miliarizado com estas normas e ter recebido informações e um treinamento adequado em 
técnicas e conduta geral de trabalho em laboratório (pipetagem, necessidade de manter-se 
a área de trabalho sempre limpa, etc.).

• Ao iniciar o trabalho com patógenos, o funcionário deverá ficar sob a supervisão de uma 
pessoa experiente, antes de estar completamente capacitado para o trabalho em questão.

• Saída da área de trabalho, mesmo que temporariamente, usando luvas (mesmo que o pes-
quisador tenha certeza de que não estão contaminadas), máscara ou avental, é estritamen-
te proibida. Não se deve tocar com as luvas em maçanetas, interruptores, telefones, etc. (só 
deve tocar com as luvas o material estritamente necessário ao trabalho).

• Seja particularmente cuidadoso para não contaminar aparelhos dentro ou fora da sala (use 
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aparelhos extras apenas em caso de extrema necessidade).

• O lixo deve ser transportado de modo seguro, em recipientes apropriados, resistentes e 
vedados.

• No final do dia lavar o cano do esgoto com jato desinfetante deixando reter uma concentra-
ção razoável no sifão.

• Na dúvida, sempre pergunte.

• Acima de tudo, esteja sempre alerta e cuidadoso com o que estiver acontecendo dentro do 
laboratório e com o que estiver fazendo. Laboratório não é lugar para brincadeiras!

 BOAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO – BPL

Conceito

Normas que dizem respeito à organização e às condições sob as quais os estudos em laborató-
rios e/ou campo são planejados, realizados, monitorados, registrados e relatados, sendo indispensá-
veis para segurança do operador e do laboratório e não podendo ser substituídas pelo equipamento 
especializado, que serve apenas como complemento.

Fatores de Risco

Agentes biológicos, físicos, químicos e radioativos podem causar inúmeros acidentes e doenças 
ocupacionais, correspondendo aos principais caracterizadores da insalubridade e da periculosidade.

• Falta de cultura prevencionista;

• Falta de treinamento e resistência a mudanças;

• Negligenciamento das normas e medidas preventivas.

Práticas de Higiene Pessoal

     Principal barreira na cadeia de transmissão de microorganismos;
 Medidas que garantem a qualidade e a segurança do trabalho em saúde, impedindo a con-

taminação dos profissionais, de suas roupas e do ambiente de trabalho;
 Lavagem das mãos, descontaminação ambiental através de procedimentos de contenção e 

desinfecção, gerenciamento de resíduos biológicos contaminados, controle médico do pessoal.
 Lavagem das mãos: É a mais simples e mais importante medida para evitar a disseminação 

de infecções. Esta medida deve executar-se sempre nas seguintes situações:
 • Antes e após o uso de luvas;

 • Antes e depois do contato físico com pacientes;
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 • Depois de manusear material infectante;

 • Antes de comer, beber, manusear alimentos e fumar;

 • Depois de usar o toalete, coçar o nariz, cobrir a boca para espirrar e pentear os cabelos;

 • Manter líquidos antissépticos para uso, caso não exista lavatório no local.

 • No caso de dúvidas “Lave suas mãos”.

 Outros procedimentos de higiene:
 • Não comer, beber ou mascar chicletes no laboratório;

 • Não fumar, aplicar cosméticos nem pentear os cabelos;

 • Evitar o uso de calçados que deixem os artelhos à vista;

 • Manter as unhas cortadas;

 • Não usar anéis, pulseiras, relógios e cordões longos, durante as atividades laboratoriais;

 • Não lamber as etiquetas ou colocar objeto na boca;

 • Não utilizar a pia do laboratório como lavatório;

 • Completo asseio ambiental;

 • Não utilizar geladeira, freezer ou estufa do laboratório para guardar alimentos;

 • Usar roupas de proteção durante o trabalho.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC)

• Destinam-se a proteger o analista de laboratório nas operações com riscos de exposição ou 
quando houver emanações de produtos químicos, riscos de quebra ou explosão de apare-
lhos de vidro, riscos de cortes com vidrarias, lâminas, ferramentas perfurantes ou cortantes.

• Dispositivo destinado a proteger a integridade física e a saúde do trabalhador (CIPA, 1992).

• Devem proporcionar o mínimo de desconforto sem tirar a liberdade de movimento do ana-
lista (ISSO-LAB, 1998).

• EPI: Correspondem às barreiras primárias que protegem os trabalhadores dos laboratórios 
e serviços de saúde do contato com agentes de risco biológico, químico e físico.

• EPC: Correspondem às barreiras primárias que objetivam proteger ambiente, a integridade 
dos trabalhadores ocupantes de um espaço circunscrito e seu entorno, além de proteger o 
desenvolvimento de produtos, análises e pesquisas.

• Toda empresa é obrigada a fornecer aos seus funcionários gratuitamente, EPI’s segundo 
as necessidades de trabalho e ao risco inerente que se encontrem e em perfeito estado de 
conservação (Lei nº 6.514, de 22/12/97).

• Os empregados são obrigados a usar os EPI’s e se responsabilizar pela guarda e conservação 
destes (NR nº6 da Portaria nº 3.214 de 8/6/78).
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• É obrigatória a utilização dos EPI’s na execução de qualquer atividade que envolva o manu-
seio de reagentes químicos e soluções, movimentação e transporte de materiais perigosos 
e também na circulação em áreas externas, consideradas de riso.

EPI’S

• Protetores para a cabeça: capacetes de segurança, protetores ou máscaras faciais de tecido 
de algodão, fibra sintética descartável, com filtro HEPA, filtros para gases, pó, etc, óculos 
de segurança, proteção respiratória, proteção auricular, toucas ou gorros, Dosímetro para 
radiação ionizante.

• Protetores para o tronco: jalecos, aventais (cirúrgicos, impermeáveis), macações de tecido 
de algodão e macações impermeáveis.

• Protetores para os membros superiores (mãos e braços): luvas (látex, borracha, lã ou teci-
do com revestimento térmico, couro, náilon, algodão, amianto).

• Protetores para membros inferiores (pés e pernas): sapatos fechados, sapatilhas descartá-
veis (pró-pé), calças compridas.

As luvas devem ser usadas pelas seguintes razões:

• Como barreiras de proteção, prevenindo contra a contaminação das mãos ao manipular 
material contaminado.

•  Diminuir o risco de que as mãos do pessoal, contaminadas por microrganismo de um pa-
ciente ou fomites, possam transmitir estes microorganismos a outros pacientes ou ao tra-
balho executado.

• Reduzindo a probabilidade de que os microorganismos presentes nas mãos do pessoal se-
jam transmitidos para pacientes durante procedimentos evasivos ou outros procedimentos 
que envolvam o toque de membranas mucosas e pele não intacta.

O uso de luvas não substitui a necessidade da LAVAGEM DAS MÃOS porque elas podem ter pe-
quenos defeitos inaparentes ou danificar-se durante o seu uso, contaminando as mãos, quando forem 
removidas

.
• Usar luvas látex SEMPRE que houver CHANCE DE CONTATO com sangue, fluídos, trabalho 

com microorganismos e animais de laboratório.

• No contato com diferentes pacientes, TROCAR SEMPRE AS LUVAS e, após removê-las, lavar 
as mãos.

• Lavar instrumentos, roupas, superfícies de trabalho, SEMPRE usando luvas.

• Não usar luvas fora da área de trabalho. NUNCA abrir portas e atender telefones usando 
luvas.

• Os ferimentos nas mãos devem ser cobertos, recomenda-se o uso de 2 pares de luvas.

• As luvas (de borracha) usadas para limpeza devem permanecer por 12 horas em solução de 
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hipoclorito de sódio a 0,1% (1g/l de cloro livre = 1000 ppm). Verificar a integridade das luvas 
após a desinfecção.

• NUNCA reutilizar as luvas, DESCARTÁ-LAS de forma segura.

Uso de jaleco: 

Os vários tipos de jalecos são usados para fornecer uma barreira de proteção e reduzir a opor-
tunidade de transmissão de microorganismos. Previnem a contaminação das roupas do pessoal, pro-
tegendo a pele da exposição à sangue e fluídos corpóreos, salpicos e derramamentos de material 
infectado.

• São de uso constante em hospitais, laboratórios, indústrias químicas, farmacêuticas, de ali-
mentos, etc, e protegem o trabalhador da área de saúde e o paciente.

• Devem ser preferencialmente de MANGAS LONGAS e confeccionados em algodão ou fibra 
sintética (não inflamável).

• Os jalecos descartáveis devem ser resistentes e impermeáveis.

• O uso de jaleco é PERMITIDO somente nas ÁREAS DE TRABALHO/NUNCA EM REFEITÓ-
RIOS, ESCRITÓRIOS, BIBLIOTECAS, ÔNIBUS, ETC.

• Os jalecos NUNCA devem ser colocados nos armários junto aos objetos pessoais.

• Os jalecos devem ser descontaminados antes de serem lavados.

•  Os jalecos utilizados em biotérios NÃO devem ser utilizados em trabalhos realizados nas 
cabines de segurança biológica.

EPC’S: 

• São equipamentos que possibilitam a protecão do pessoal da área de saúde, do meio am-
biente e do produto ou pesquisa desenvolvida.

• Autoclaves, centrífugas, chuveiro de emergência, chuveiro lava olhos,caixa descartável para 
perfurocortante, fluxo laminar, cabine de segurança química, cabine de segurança biológi-
ca, extintores de incêndio, sinalização laboratorial.
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 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA - REGRAS DE SEGURANÇA  
EM  LABORATÓRIO 

 Sinais para equipamento de combate a incêndios

• Sinalizam e identificam equipamento de combate a incêndio

de acordo com o pictograma inserido no sinal.

• São utilizados junto a equipamentos de combate a incêndio.

• Têm forma retangular, fundo vermelho e pictograma a branco. 

Segurança em laboratórios químicos – Miriam Stassun dos Santos – CEFET/MG

 
Sinais de Emergência

• Fornecem informações de salvamento de acordo com o pictograma inserido no sinal.

• São utilizados em instalação, acessos e equipamentos, etc.

• Têm forma retangular, fundo verde e pictograma a branco. 

Segurança em laboratórios químicos – Miriam Stassun dos Santos – CEFET/MG

 
Sinais de Aviso

• Indicam situações de atenção, precaução ou verificação de acordo com o pictograma inseri-
do no sinal.

 Devem ser preferencialmente de MANGAS LONGAS e 
confeccionados em algodão ou fibra sintética (não inflamável). 

 Os jalecos descartáveis devem ser resistentes e impermeáveis. 
 O uso de jaleco é PERMITIDO somente nas ÁREAS DE 

TRABALHO/NUNCA EM REFEITÓRIOS, ESCRITÓRIOS, 
BIBLIOTECAS, ÔNIBUS, ETC. 

 Os jalecos NUNCA devem ser colocados nos armários junto aos 
objetos pessoais. 

 Os jalecos devem ser descontaminados antes de serem lavados. 
  Os jalecos utilizados em biotérios NÃO devem ser utilizados em 

trabalhos realizados nas cabines de segurança biológica. 
 
 
EPC’S:  

 São equipamentos que possibilitam a protecão do pessoal da área de 
saúde, do meio ambiente e do produto ou pesquisa desenvolvida. 

 Autoclaves, centrífugas, chuveiro de emergência, chuveiro lava 
olhos,caixa descartável para perfurocortante, fluxo laminar, cabine de 
segurança química, cabine de segurança biológica, extintores de 
incêndio, sinalização laboratorial. 

 
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA - REGRAS DE SEGURANÇA EM 
LABORATÓRIO  
 Sinais para equipamento de combate a incêndios 

 Sinalizam e identificam equipamento de combate a incêndio 
de acordo com o pictograma inserido no sinal. 

 São utilizados junto a equipamentos de combate a incêndio. 
 Têm forma retangular, fundo vermelho e pictograma a branco.  

 
 
 
 

 
 
Sinais de Emergência 

 Fornecem informações de salvamento de acordo com o pictograma 
inserido no sinal. 

 São utilizados em instalação, acessos e equipamentos, etc. 
 Têm forma retangular, fundo verde e pictograma a branco.  

                    Posto de Primeiros Socorros            Lava-olhos de Emergência 
 

Extintor 

 Devem ser preferencialmente de MANGAS LONGAS e 
confeccionados em algodão ou fibra sintética (não inflamável). 

 Os jalecos descartáveis devem ser resistentes e impermeáveis. 
 O uso de jaleco é PERMITIDO somente nas ÁREAS DE 

TRABALHO/NUNCA EM REFEITÓRIOS, ESCRITÓRIOS, 
BIBLIOTECAS, ÔNIBUS, ETC. 

 Os jalecos NUNCA devem ser colocados nos armários junto aos 
objetos pessoais. 

 Os jalecos devem ser descontaminados antes de serem lavados. 
  Os jalecos utilizados em biotérios NÃO devem ser utilizados em 

trabalhos realizados nas cabines de segurança biológica. 
 
 
EPC’S:  

 São equipamentos que possibilitam a protecão do pessoal da área de 
saúde, do meio ambiente e do produto ou pesquisa desenvolvida. 

 Autoclaves, centrífugas, chuveiro de emergência, chuveiro lava 
olhos,caixa descartável para perfurocortante, fluxo laminar, cabine de 
segurança química, cabine de segurança biológica, extintores de 
incêndio, sinalização laboratorial. 

 
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA - REGRAS DE SEGURANÇA EM 
LABORATÓRIO  
 Sinais para equipamento de combate a incêndios 

 Sinalizam e identificam equipamento de combate a incêndio 
de acordo com o pictograma inserido no sinal. 

 São utilizados junto a equipamentos de combate a incêndio. 
 Têm forma retangular, fundo vermelho e pictograma a branco.  

 
 
 
 

 
 
Sinais de Emergência 

 Fornecem informações de salvamento de acordo com o pictograma 
inserido no sinal. 

 São utilizados em instalação, acessos e equipamentos, etc. 
 Têm forma retangular, fundo verde e pictograma a branco.  

                    Posto de Primeiros Socorros            Lava-olhos de Emergência 
 

Extintor 
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• São utilizados em instalação, acessos, aparelhos, instruções e procedimentos, etc.

As zonas ou salas ou recintos utilizadas para armazenar de substâncias perigosas em grandes 
quantidades devem ser assinaladas com um destes sinais.

• Têm forma triangular, o contorno e pictograma a preto e o fundo amarelo.

Segurança em laboratórios químicos – Miriam Stassun dos Santos – CEFET/MG

Sinais de Obrigação

• Indicam comportamentos ou ações específicas e a obrigação de utilizar equipamento de 
proteção individual de acordo com o pictograma inserido no sinal.

• São utilizados em instalação, acessos, aparelhos, instruções e procedimentos, etc.

• Têm forma circular, fundo azul e pictograma a branco.

|

Segurança em laboratórios químicos – Miriam Stassun dos Santos – CEFET/MG

Sinais de Aviso 
 Indicam situações de atenção, precaução ou verificação de acordo com 

o pictograma inserido no sinal. 
 São utilizados em instalação, acessos, aparelhos, instruções e 

procedimentos, etc. 
As zonas ou salas ou recintos utilizadas para armazenar de substâncias 
perigosas em grandes quantidades devem ser assinaladas com um 
destes sinais. 

 Têm forma triangular, o contorno e pictograma a preto e o fundo 
amarelo. 

 

  

 

 
    Perigo de Incêndio           Perigo – Substâncias Corrosiva         Perigo de Intoxicação 
 
  
 
Sinais de Obrigação 

 Indicam comportamentos ou ações específicas e a obrigação de utilizar 
equipamento de proteção individual de acordo com o pictograma 
inserido no sinal. 

 São utilizados em instalação, acessos, aparelhos, instruções e 
procedimentos, etc. 

 Têm forma circular, fundo azul e pictograma a branco . 
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 Indicam situações de atenção, precaução ou verificação de acordo com 

o pictograma inserido no sinal. 
 São utilizados em instalação, acessos, aparelhos, instruções e 

procedimentos, etc. 
As zonas ou salas ou recintos utilizadas para armazenar de substâncias 
perigosas em grandes quantidades devem ser assinaladas com um 
destes sinais. 

 Têm forma triangular, o contorno e pictograma a preto e o fundo 
amarelo. 

 

  

 

 
    Perigo de Incêndio           Perigo – Substâncias Corrosiva         Perigo de Intoxicação 
 
  
 
Sinais de Obrigação 

 Indicam comportamentos ou ações específicas e a obrigação de utilizar 
equipamento de proteção individual de acordo com o pictograma 
inserido no sinal. 

 São utilizados em instalação, acessos, aparelhos, instruções e 
procedimentos, etc. 

 Têm forma circular, fundo azul e pictograma a branco . 
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Proteção obrigatória para as mãos     

Obrigatório lavar as mãos                  

Obrigatório uso de jaleco

Sinais de Proibição

• Indicam atitudes perigosas de acordo com o pictograma inserido no sinal.

• São utilizados em instalação, acessos, aparelhos, instruções e procedimentos, etc.

• Têm forma circular, o contorno vermelho, pictograma a preto e o fundo branco.

Segurança em laboratórios químicos – Miriam Stassun dos Santos – CEFET/MG

 PRINCIPAIS ACIDENTES EM LABORATÓRIOS

Acidentes: Qualquer condição que envolva dano material ou pessoal.

 
Motivos frequentes: |

• Atos inseguros: falta de treinamento, inexperiência, negligência.

• Condições inseguras: espaços mal planejados, falta de manutenção preventiva e corretiva, 
falta de sinalização.

• Fatores individuais: Cansaço, estresse, preocupações, condições patológicas subclínicas, 
pressões internas, desmotivação.

Proteção obrigatória para as mãos      
Obrigatório lavar as mãos                   
Obrigatório uso de jaleco 
 
 
Sinais de Proibição 

 Indicam atitudes perigosas de acordo com o pictograma inserido no 
sinal. 

 São utilizados em instalação, acessos , aparelhos, instruções e 
procedimentos, etc. 

 Têm forma circular, o contorno vermelho, pictograma a preto e o fundo 
branco. 

 

 

 

 
Proibido cheirar        Proibido lavar as mãos      Proibido fumar      Proibido comer e beber 

 
 
 
 
PRINCIPAIS ACIDENTES EM LABORATÓRIOS 
 
Acidentes: Qualquer condição que envolva dano material ou pessoal. 
Motivos frequentes:  

 Atos inseguros: falta de treinamento, inexperiência, negligência. 
 Condições inseguras: espaços mal planejados, falta de manutenção 

preventiva e corretiva, falta de sinalização. 
 Fatores individuais: Cansaço, estresse, preocupações, condições 

patológicas subclínicas, pressões internas, desmotivação. 
Acidentes por agentes físicos: 

 Choque elétrico. 
 Queimaduras com fogo. 
 Cortes ou picadas com perfurocortante. 

 
Acidentes por agentes químicos: 

 Respingos nos olhos ou boca. 
 Inalação, ingestão ou contato acidental. 
 Queimaduras. 
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Acidentes por agentes físicos:

• Choque elétrico.

• Queimaduras com fogo.

• Cortes ou picadas com perfuro cortante.

Acidentes por agentes químicos:

• Respingos nos olhos ou boca.

• Inalação, ingestão ou contato acidental.

• Queimaduras.

Acidentes por agentes biológicos:

• Respingos nos olhos ou boca.

• Derramamento em bancada com posterior contato.

• Inativação e descarte inadequado.

Medidas Imediatas de Atendimento:

• Cortes, picadas e contato: Lavar com água e sabão e utilizar um antisséptico.

• Olhos: Lavar com água em abundância.

• Boca: Não fazer nenhum movimento de deglutição.

• Queimaduras: 

   Pele: Aplicar pomada à base de picrato ou vaselina boricada quando em pequena ex-
tensão.

   Olhos: Lavar com solução de bicarbonato de sódio (queimaduras por ácidos) ou solu-
ção fraca de ácido bórico (queimaduras por bases).

• Ingestão: Nunca estimule o vômito em pessoas que tenham ingerido derivados de petróleo, 
soluções cáusticas e pessoas sonolentas em crises convulsivas. Queimaduras nos lábios e 
bocas são sinais de ingestão de cáusticos. Se souber qual a substância ingerida dar imedia-
tamente o antídoto ou então aplicar medidas gerais, como: dar um alcalino (leite de mag-
nésia) se a ingestão for de ácidos; ou um ácido (vinagre, suco de limão) se a ingestão for de 
uma substância alcalina.

• Inalação: Procure imediatamente por local bem ventilado.

• Desmaio:Ocorre em pacientes durante a coleta de amostras, principalmente em indivíduos 
que estão em jejum ou nervosos. Consiste na perda transitória da consciência e da força 



Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Curso Técnico em Análises Clínicas– Etapa 1

334

Fundamentos em Análises Clínicas

muscular. O cheiro do hálito do paciente poderá dar a indicação de uma possível causa, 
como: odor ácido, levemente adocicado, sugere diabetes; amônia sugere uremia. Quando 
se percebe que uma pessoa está prestes a desmaiar, deve-se colocá-la sentada, com a ca-
beça entre os joelhos e fazendo uma leve pressão sobre a cabeça, pedir-lhe para forçar a 
cabeça no sentido contrário (para cima). Diante de um indivíduo desmaiado, deve-se arejar 
o ambiente e o próprio paciente e deitá-lo com as pernas em nível mais alto que a cabeça. 
Qualquer outro procedimento não é recomendado e o socorro médico deve ser solicitado.

• Comunique imediatamente ao responsável. Nunca omita o ocorrido, pois em alguns casos 
os danos poderão ser irreversíveis.

• Procure atendimento médico especializado o mais rápido possível.

Incêndios: Processo no qual se desenvolve uma reação de combustão, a qual, para 
se iniciar e propagar, necessita de três componentes: energia ou calor, combustível (todos 
os materiais que nos cercam) e comburente (ar).

 
Fontes causadoras de incêndios no laboratório

• Equipamentos elétricos mal conservados, mal operados ou conectados em rede elétrica 
errada.

• Sobrecarga da rede elétrica por conectar vários aparelhos em uma única tomada ou apare-
lho de alto consumo de energia, onde a fiação não suporte a amperagem.

• Operação indevida com líquidos inflamáveis.

• Vazamento de gases inflamáveis dos cilindros de gás ou nas tubulações.

• Estocagem de líquidos inflamáveis e voláteis em refrigeradores domésticos (cujo sistema 
elétrico de partida e produza faíscas)

 
Medidas Imediatas

• Conhecer bem as sinalizações de segurança sabendo identificar as saídas de emergência e 
localização dos extintores.

• Manta corta-fogo.

• Extintores de incêndio adequados.

• Possibilidade de evacuação do prédio de acordo com a extensão do incêndio.
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CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE INCÊNDIO

Segurança em laboratórios químicos – Miriam Stassun dos Santos – CEFET/MG

Fontes causadoras de incêndios no laboratório 
 Equipamentos elétricos mal conservados, mal operados ou conectados 

em rede elétrica errada. 
 Sobrecarga da rede elétrica por conectar vários aparelhos em uma única 

tomada ou aparelho de alto consumo de energia, onde a fiação não 
suporte a amperagem. 

 Operação indevida com líquidos inflamáveis. 
 Vazamento de gases inflamáveis dos cilindros de gás ou nas 

tubulações. 
 Estocagem de líquidos inflamáveis e voláteis em refrigeradores 

domésticos (cujo sistema elétrico de partida e produza faíscas) 
Medidas Imediatas 

 Conhecer bem as sinalizações de segurança sabendo identificar as 
saídas de emergência e localização dos extintores. 

 Manta corta-fogo. 
 Extintores de incêndio adequados. 
 Possibilidade de evacuação do prédio de acordo com a extensão do 

incêndio. 
 
 
 
CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE INCÊNDIO 
 
 
 

 

 

 

 
 

AGENTES EXTINTORES 

Agente Classe Vantagens Desvantagens 

Água 
(Em jacto ou 
pulverizada) 

A 

* Deve ser usado sempre que 
não haja contraindicações (de 
preferência deve ser 
pulverizada). 
* Bom poder de penetração. 

* Os líquidos em chamas 
flutuam na água, fazendo 
alastrar o incêndio, e 
projetam-se perigosamente 
pela ação do vapor de água 
formado. 
* Não adequada para fogos 
elétricos. 

Classe A – Fogos de Sólidos (Fogos secos) 
Combustão de materiais sólidos, geralmente a 
base de celulose, os quais geralmente dão 
origem às brasas. 
Ex: madeira, tecido, papel, carvão. 

Classe B – Fogos de Líquidos (Fogos Gordos) 
Combustão de líquidos ou sólidos liquidificáveis. 
Ex: Alcoóis, acetonas, éteres, gasolina, vernizes, 
ceras, óleos, plásticos. 

Classe D – Fogos de Metais (Fogos Especiais) 
Combustão de metais. 
Ex: Metais em pó (alumínio, cálcio, titânio), sódio, 
potássio, magnésio. 

Classe C – Fogos de Gases 
Combustão de gases. 
Ex: Hidrogênio, butano, propano, 
acetileno. 

AGENTES EXTINTORES 

Agente Classe Vantagens Desvantagens 

Água 
(Em jacto ou 
pulverizada) 

A 

* Deve ser usado sempre que não 
haja contraindicações (de 
preferência deve ser pulverizada). 
* Bom poder de penetração. 

* Os líquidos em chamas 
flutuam na água, fazendo 
alastrar o incêndio, e projetam-
se perigosamente pela ação do 
vapor de água formado. 
* Não adequada para fogos 
elétricos. 

Neve carbônica 
(Extintor com dióxido 

de carbono sob 
pressão que solidifica 
quando se expande 

bruscamente) 

B C 

* Não deixa resíduo o que o torna 
mais adequado para equipamento 
sensível. 
* O mais adequado para líquidos 
extremamente inflamáveis. 

* Atinge temperaturas da ordem 
dos -80ºC por isso não se deve 
tocar no difusor (campânula do 
tubo de descarga). 
* Em incêndios da classe A 
controla apenas pequenas 
superfícies. 
* Tem um recuo acentuado 
devido à alta pressão do gás. 
* Contraindicado para locais 
onde existam produtos 
explosivos. 

Espuma física 
(Produzida a partir de 

uma mistura de água e 
substâncias 

tensioactivos por 
injecção mecânica de 

ar). 

A B 

* Muito bom para líquidos 
extremamente inflamáveis. 
* Pode ser utilizada em situações de 
incêndio iminente com ação 
preventiva. 
* Cobertura de espuma evita 
reignições. 

* Deixa resíduo úmido. 
* Não adequado para fogos 
elétricos. 
* Requer uma instalação fixa. 

Espuma Química 
(Extintor em que 

ocorre uma reação que 
liberta o gás dióxido de 

carbono que fica 
disperso num líquido 
formando espuma) 

A B 

* Muito bom para líquidos 
extremamente inflamáveis. 
* Cobertura de espuma evita 
reignições 

* Deixa resíduo úmido. 
* Não adequado para fogos 
elétricos. 

Pó normal 
(Extintor em que o pó 

e bicarbonato de sódio 
ou de potássio) 

B C 
* Forma uma nuvem de poeira que 
protege o operador. 
* Não é tóxico. 

* Deixa resíduo difícil de limpar. 
* Pode danificar equipamento. 
* Nuvem de pó diminui a 
visibilidade. 

Pó polivalente 
(Extintor em que o pó 
é dihidrogenofosfato 

de amônio) 

A B C 
* Forma uma nuvem de poeira que 
protege o operador. 
* Dá para três classes de fogos. 

* Deixa resíduo difícil de limpar. 
* Pode danificar equipamento. 
* Toxicidade baixa. 
* Nuvem de pó diminui a 
visibilidade. 
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AGENTES EXTINTORES 

Agente Classe Vantagens Desvantagens 

Água 
(Em jacto ou 
pulverizada) 

A 

* Deve ser usado sempre que não 
haja contraindicações (de 
preferência deve ser pulverizada). 
* Bom poder de penetração. 

* Os líquidos em chamas 
flutuam na água, fazendo 
alastrar o incêndio, e projetam-
se perigosamente pela ação do 
vapor de água formado. 
* Não adequada para fogos 
elétricos. 

Neve carbônica 
(Extintor com dióxido 

de carbono sob 
pressão que solidifica 
quando se expande 

bruscamente) 

B C 

* Não deixa resíduo o que o torna 
mais adequado para equipamento 
sensível. 
* O mais adequado para líquidos 
extremamente inflamáveis. 

* Atinge temperaturas da ordem 
dos -80ºC por isso não se deve 
tocar no difusor (campânula do 
tubo de descarga). 
* Em incêndios da classe A 
controla apenas pequenas 
superfícies. 
* Tem um recuo acentuado 
devido à alta pressão do gás. 
* Contraindicado para locais 
onde existam produtos 
explosivos. 

Espuma física 
(Produzida a partir de 

uma mistura de água e 
substâncias 

tensioactivos por 
injecção mecânica de 

ar). 

A B 

* Muito bom para líquidos 
extremamente inflamáveis. 
* Pode ser utilizada em situações de 
incêndio iminente com ação 
preventiva. 
* Cobertura de espuma evita 
reignições. 

* Deixa resíduo úmido. 
* Não adequado para fogos 
elétricos. 
* Requer uma instalação fixa. 

Espuma Química 
(Extintor em que 

ocorre uma reação que 
liberta o gás dióxido de 

carbono que fica 
disperso num líquido 
formando espuma) 

A B 

* Muito bom para líquidos 
extremamente inflamáveis. 
* Cobertura de espuma evita 
reignições 

* Deixa resíduo úmido. 
* Não adequado para fogos 
elétricos. 

Pó normal 
(Extintor em que o pó 

e bicarbonato de sódio 
ou de potássio) 

B C 
* Forma uma nuvem de poeira que 
protege o operador. 
* Não é tóxico. 

* Deixa resíduo difícil de limpar. 
* Pode danificar equipamento. 
* Nuvem de pó diminui a 
visibilidade. 

Pó polivalente 
(Extintor em que o pó 
é dihidrogenofosfato 

de amônio) 

A B C 
* Forma uma nuvem de poeira que 
protege o operador. 
* Dá para três classes de fogos. 

* Deixa resíduo difícil de limpar. 
* Pode danificar equipamento. 
* Toxicidade baixa. 
* Nuvem de pó diminui a 
visibilidade. 

Pó especial 
(Extintor em que o pó 
é grafite ou cloreto de 
sódio ou pó de talco, 

etc.) 

D 

* Único extintor adequado para 
incêndios da classe D. Qualquer 
outro tipo de extintor provoca 
reações violentas. 

* Não adequado para outras 
classes de incêndios para além 
da classe D. 
* Terá que se utilizar um pó 
adequado para cada caso 
específico. 

Halons 
(Extintor com 

hidrocarbonetos 
halogenados (gases) 

que solidificam quando 
se expandem 
bruscamente) 

A B C 

* Não deixa resíduo o que o torna 
mais adequado para equipamento 
sensível. 
* Dá para três classes de fogos. 

* Utiliza gases que destoem à 
camada de ozônio. 
* A altas temperaturas pode dar 
lugar à formação de substâncias 
tóxicas. 
* Será retirado de mercado 
brevemente. 

Areia A D 
* Por vezes é o único meio de 
extinção disponível para incêndios 
da classe D. 

* Manipulação pouco prática. 
* Pode danificar o equipamento. 

 
 
CONHECENDO OS RISCOS SETORIAIS 

 
Agente de Risco: Entende-se por agente de risco qualquer componente de 
natureza física, química, biológica ou radioativa, que possa vir a comprometer 
a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos 
trabalhos desenvolvidos. 

 
Mapa de Risco: É a expressão gráfica da distribuição dos riscos ocupacionais 
em um processo de trabalho realizado em um laboratório. 
 
Tipos de Riscos: O trabalho nas instituições de saúde envolve riscos gerais e 
outros específicos a cada área de atividade, podendo ser classificados como: 

 Riscos de Acidentes: Considera-se risco de acidente qualquer fatos que 
coloque o trabalhador em situação de perigo e possa afetar sua 
integridade, bem estar físico e moral. São exemplos de risco de 
acidente: as máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de 
incêndio e explosão, arranjo físico inadequado, armazenamento 
inadequado, etc. 

 Riscos Ergonômicos: Considera-se risco ergonômico qualquer fator que 
possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, 
causando desconforto ou afetando sua saúde. São exemplos de riscos 
ergonômicos: o levantamento e transporte manual de peso, o ritmo 
excessivo de trabalho, a monotonia, a repetitividade. a responsabilidade 
excessiva, a postura inadequada de trabalho, o trabalho em turnos, etc. 

 Riscos Físicos: Consideram-se por agentes de risco físico as atividades 
formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais 
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CONHECENDO OS RISCOS SETORIAIS

Agente de Risco: 

Entende-se por agente de risco qualquer componente de natureza física, química, biológica ou 
radioativa, que possa vir a comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a 
qualidade dos trabalhos desenvolvidos.

Mapa de Risco:

 É a expressão gráfica da distribuição dos riscos ocupacionais em um processo de trabalho rea-
lizado em um laboratório.

Tipos de Riscos:

O trabalho nas instituições de saúde envolve riscos gerais e outros específicos a cada área de 
atividade, podendo ser classificados como:

• Riscos de Acidentes: Considera-se risco de acidente qualquer fatos que coloque o traba-
lhador em situação de perigo e possa afetar sua integridade, bem estar físico e moral. São 
exemplos de risco de acidente: as máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade 
de incêndio e explosão, arranjo físico inadequado, armazenamento inadequado, etc.

• Riscos Ergonômicos: Considera-se risco ergonômico qualquer fator que possa interferir 
nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua 
saúde. São exemplos de riscos ergonômicos: o levantamento e transporte manual de peso, 
o ritmo excessivo de trabalho, a monotonia, a repetitividade. a responsabilidade excessiva, 
a postura inadequada de trabalho, o trabalho em turnos, etc.

• Riscos Físicos: Consideram-se por agentes de risco físico as atividades formas de energia a 
que possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões anor-
mais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizadas, ultra-som, 
materiais cortantes e pontiagudos, etc.

• Riscos Químicos: Consideram-se por agentes de risco químico as substâncias, compostos 
ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de po-
eiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de 
exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por 
ingestão.

• Riscos Biológicos: Consideram-se por agentes de risco biológico as bactérias, fungos, para-
sitos, vírus, entre outros.
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Fatores de Risco

Os agentes biológicos, físicos, químicos e radiativos podem causar inúmeros acidentes e doen-
ças do trabalho. Os fatores de risco desencadeados por estes por agentes são os principais caracteri-
zadores da insalubridade e da periculosidade. A formação da maioria dos profissionais de saúde, no 
entanto, não aborda esse aspecto.

A falta de cultura prevencionista tem sido o principal obstáculo para as pessoas agirem com 
precaução nos locais de trabalho. Muitos funcionários são admitidos sem treinamentos e passam a 
exercer funções sem estarem familiarizados com os procedimentos dos serviços, contribuindo para o 
aumento do risco nas atividades. Estes fatores se ampliam por ignorância e dificuldade de compreen-
são, aceitação e cumprimento de medidas preventivas. Os trabalhadores da área de saúde devem ter 
noções, hábitos e cuidados necessários para não contraírem enfermidades ocupacionais, sofrerem al-
gum acidente ou contaminarem os pacientes, área de trabalho ou aos próprios colegas de atividades.

Barreiras físicas, imunológicas e procedimentos de higiene são essenciais para reduzirem a dis-
seminação de por agentes infecciosos. Política e programas de vacinação, com acompanhamento 
sorológico, capacitação dos funcionários nas técnicas e adestramento contínuo em segurança, cons-
tituem proteção indispensável.

ATIVIDADE AVALIATIVA – ELABORAÇÃO DE MAPA DE RISCO

“Cores usadas no Mapa de Risco e Tabela de Gravidade” Disponível em: <http://www.uff.br/enfermagemdotraba-
lho/mapaderisco.htm>. Acessado em 18 Fev 2016.
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Matos, U.A.O., 1993, Mapa de Riscos: O controle da saúde pelos trabalhadores. DEP, 21:60.
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Matos, U.A.O., 1993, Mapa de Riscos: O controle da saúde pelos trabalhadores. DEP, 21:60.

 LIMPEZA, ANTISSEPSIA DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO

 
 Desde os primórdios das atividades referentes à área de saúde, o ser humano tem-se bati-
do com o fator infecção, sendo frequentemente derrotado. Essas derrotas, porém, vêm, através da 
história, diminuindo em número devido às atenções que gradualmente foram sendo dispensadas à 
limpeza, à higiene, às boas condições ambientais e alimentares, evoluindo para a desinfecção e a es-
terilização.

Os serviços de limpeza e desinfecção de superfícies em serviços de saúde compreendem a lim-
peza, desinfecção e conservação das superfícies fixas e equipamentos dos diferentes setores do labo-
ratório. Além disso, tem a finalidade de preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a ordem 
e conservando equipamentos e instalações, evitando principalmente a disseminação de micro-orga-
nismos patogênicos. 

Apesar de muitos acharem que limpeza assepsia, desinfecção e esterilização serem termos se-

ATIVIDADE AVALIATIVA – ELABORAÇÃO DE MAPA DE RISCO 
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melhantes, existem diferenças entre cada um dos processos.
A Limpeza é o procedimento de remoção de sujeira e detritos para manter em estado de asseio, 

reduzindo a população microbiana. A limpeza deve preceder os procedimentos de desinfecção ou de 
esterilização, pois reduz a carga microbiana. 

Já a desinfecção processo físico ou químico para reduzir o número de micro-organismos viáveis 
para um nível menos prejudicial. Este processo pode não destruir esporos.  

A esterilização é a destruição dos microrganismos nas formas vegetativas e esporuladas. A este-
rilização pode ser por meio físico (calor) ou químico (soluções esterilizantes). 

A antissepsia É a eliminação das formas vegetativas de bactérias patogênicas e grande parte da 
flora residente da pele ou mucosa, através da ação de substâncias químicas (antissépticos).

O modo de ação dos processos físicos e químicos podem ser variados, atuando por meio de 
lesão do ácido nucleico, desnaturação de proteínas, inibição do metabolismo microbiano e ruptura da 
membrana celular.

Os processos físicos mais comumente utilizados são a fervura, autoclavação, flambagem e inci-
neração. 

Os processos químicos englobam o uso de substâncias químicas como o óxido de etileno, al-
deídos, agentes oxidantes, halogêneos, compostos fenólicos, compostos quaternários de amônia e 
alcoóis. Abaixo serão citados os principais produtos utilizados:

ALCOÓIS 

• Utilizados em desinfecções e antissepsias;

• Rápida evaporação;

• São mais ativos na presença de água (70%);

• Desnaturam as proteínas e dissolvem os lipídeos;

• Mais comuns etanol e isopropanol.

 

HIPOCLORITO DE SÓDIO (ÁGUA SANITÁRIA)

• Interferem no metabolismo celular;

• Possui ação residual;

• Baixo custo e alta efetividade;

• Diluições a 1% são efetivas na limpeza de superfícies. 

IODO

• Muito utilizados como antisséptico;

• Atóxico para pele e mucosas;

• Bastante eficaz contra bactérias e vírus.
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PERÓXIDOS (ÁGUA OXIGENADA)

• Atua por meio da formação de radicais livres;

• Eficaz contra bactérias anaeróbicas; 

• Utilizado em feridas profundas e cavidade oral.

 PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE  
 SUPERFÍCIES  EM SERVIÇOS DE SAÚDE

 Os princípios básicos para a limpeza e desinfecção de superfícies em serviços de saúde são a 
seguir descritos conforme o que preconiza o manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies da Agên-
cia Nacional de vigilância sanitária (ANVISA) de 2010.

• Proceder à frequente higienização das mãos.

•  Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) durante o período 
de trabalho.

• Manter os cabelos presos e arrumados e unhas limpas, aparadas e sem esmalte.

• Os profissionais do sexo masculino devem manter os cabelos curtos e barba feita.

• O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) deve ser apropriado para a atividade a 
ser exercida.

• Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de microrganismos que 
são veiculados pelas partículas de pó. Utilizar a varredura úmida, que pode ser realizada 
com rodo e panos de limpeza de pisos.

• Deve-se utilizar um sistema compatível entre equipamento e produto de limpeza e desin-
fecção de superfícies (apresentação do produto, diluição e aplicação).

• O profissional de limpeza sempre deverá certificar se os produtos de higiene, como sabone-
te e papel toalha e outros são suficientes para atender às necessidades do setor.

• Cada setor deverá ter a quantidade necessária de equipamentos e materiais para limpeza e 
desinfecção de superfícies.

• Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de trabalho.

• A frequência de limpeza das superfícies pode ser estabelecida para cada serviço, de acordo 
com o protocolo da instituição.
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TÉCNICA DE DESINFECÇÃO

Nas superfícies onde ocorrer derramamento de substâncias corporais ou sangue, incluindo res-
pingos, deve-se:

• Remover a matéria orgânica com papel toalha ou pano e proceder à limpeza.

• No caso de piso ou paredes:

    Realizar, primeiramente, a limpeza com sabão ou detergente na superfície a ser 
desinfetada, com o auxílio do rodo.

   Enxaguar e secar.
    Após a limpeza, aplicar o desinfetante na área que foi retirada a matéria orgânica, 

deixando o tempo necessário para ação do produto (seguir orientação do fabricante). Se 
necessário, realizar enxágue e secagem.

• Se mobiliário:

    Realizar limpeza com sabão ou detergente na superfície a ser desinfetada, com o 
auxílio de panos de mobília.

    Após limpeza do mobiliário, realizar a fricção com álcool a 70% ou outro desinfe-
tante.

  IDENTIFICAÇÃO DE VIDRARIAS, MATERIAIS E  
  EQUIPAMENTOS DE   LABORATÓRIO

Apresentaremos abaixo uma relação de vidrarias, materiais diversos e aparelhos indispensáveis 
para a execução das provas laboratoriais de rotina.

VIDRARIAS:

•  Pipetas:

 Graduadas: destinadas a medir volumes. Existem de diversas capacidades. Medem volu-
mes inteiros e fracionados.

 Volumétricas: destinadas a medir volumes. Existem de diversas capacidades. Medem ape-
nas o volume de sua capacidade total.

 Hemoglobina: utilizada em hematologia para medir o sangue nas diluições do hemograma. 
Sua capacidade total é de 0,02ml. Atualmente foi substituída pelas pipetas automáticas.
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 Westergreen: utilizada em hematologia no exame de hemossedimentação. É graduada em 
mm.

• Frasco borrel: 

utilizado na trituração das fezes para exame parasitológico.

• Cálice de sedimentação: 

também denominado cálice de Hoffman, é utilizado na concentração das fezes para o exame 
parasitológico.

• Placa De Petri: 

utilizada na acondicionamento de meios de cultura para exames bacteriológicos

• Tubo de ensaio: 

utilizado para as diversas reações. Apresentam-se em várias capacidades: 18 x 180, 16 x 160, 12 
x 120, 12 x 75 (tubo de khan ou tubo de hemólise).

• Funil de vidro: 

usado como suporte para as filtrações e auxilia a transferência de líquidos para recipientes de 
boca estreita.

• Erlenmeyer: 

utilizado para efetuar medidas aproximadas de volume, nas titulações e para conter soluções.

• Becker: 

utilizado para efetuar medidas aproximadas de volume e também para conter soluções.

• Balão volumétrico: 

utilizado para efetuar medidas exatas de volume, por isto é a vidraria de escolha para o preparo 
de soluções. Não pode ser submetido à temperaturas elevadas.

• Proveta ou cilindro graduado:

 utilizado para medidas de volume. Existem de diversas capacidades.

• Balão de fundo chato: 

destinado a conter soluções. É uma vidraria muito utilizada no preparo de meios de cultura. 
Existem de diversas capacidades.

• Seringa: 

empregada na coleta de sangue.
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• Lâminas: 

utilizadas em microscopia para conter o material a ser analisado. Existem lâminas específicas 
para reações, como o teste de gravidez.

• Lamínulas:

 utilizadas para cobrir o material contido na lâmina para evitar o ressecamento.

• Tubo cônico ou tubo de centrífuga: 

de modo geral são utilizados para conter o material a ser centrifugado. Podem ser de vidro ou 
de plástico. Os tubos cônicos são utilizados em um exame hematológico denominado Re-
tração do Coágulo.

• Lâmina escavada: 

utilizada no setor de imunologia para a reação de V.D.R.L. (diagnóstico da sífilis). 

• Câmara de Neubauer: 

utilizada para a contagem de células (hemácias, leucócitos, espermatozóides).

• Tubo capilar: 

empregado em um exame hematológico denominado Hematócrito. 

• Bastão de vidro: 

auxilia a trituração de substâncias e a transferência de líquidos para frascos de boca larga. 

• Frascos para acondicionamento de reagentes: 

 Frascos conta gotas: para conter reativos que devem ser gotejados.

 Frascos de cor âmbar: impedem a ação da luz sobre os reagentes. 

 Repipetadores: frascos com dispositivos apropriados para medir e dispensar reagentes. 

MATERIAIS DIVERSOS: 

• Pipeta automática: 

substitui as pipetas de vidro, principalmente na medida de pequenos volumes e na pipetagem 
de amostras biológicas. Existem de diversas capacidades.

• Adaptadores para pipetas de vidro (pipetes):

 eliminam a possibilidade de contaminação pela aspiração oral das soluções. 
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• Zaragatoa (Swab): 

utilizada na coleta de secreções em geral. Devem ser descartáveis. Em alguns casos vêm acon-
dicionadas em tubos contendo um meio de cultura (meio de transporte), para manter o 
material coletado em condições de exame.

• Estilete ou micro lanceia: 

utilizada para a coleta de sangue capilar.

• Suportes:

  estantes para sustentação dos tubos de ensaio.

  suporte para coloração de lâminas.

  suporte de Westergreen - sustentação da pipeta de Westergreen no exame de hemos-
sedimentação.

• Refratômetro: 

medir a densidade urinária.

• Urodensímetro: 

medir a densidade urinária.

• Relógio de alarme: 

utilizado na marcação do tempo das diversas reações:

  simples: possibilita marcar o tempo para apenas uma reação.

  multitímer: possibilita marcar o tempo para varias reações diferentes e simultanea-
mente.

• Cronometro: 

utilizado na marcação de tempos relativamente pequenos e precisos. É utilizado em técnicas 
cujo resultado é expresso em minutos ou segundos.

• Bicos de bunsen: 

utilizado em bacteriologia para a esterilização através do método de flambagem.

EQUIPAMENTOS:

• Lavador de pipetas: 

empregado no enxague automático das pipetas de vidro, após as mesmas terem sido colocadas 
de molho em recipiente próprio.
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• Estufa de pasteur: 

é um aparelho para esterilização de vidrarias e outros materiais. Podemos utilizá-la apenas para 
a secagem de vidrarias.

• Estufa bacteriológica:

 regulada para 37° C é utilizada no cultivo de bactérias que exigem esta temperatura para de-
senvolver-se.

• Banho Maria:

  37° C: utilizado para a incubação de reações que requerem temperatura semelhante à 
do corpo humano.

  56° C: utilizado para a inativação de substâncias termo-sensíveis presentes no sangue 
e que podem interferir em algumas reações.

• Centrifugador:

 utilizado na separação dos componentes de uma mistura, como o fracionamento do sangue. 

• Centrífuga para microhematócrito:

 utilizada apenas na determinação do hematócrito em tubo capilar. 

• Espectrofotômetro:

 utilizado nas dosagens bioquímicas, para efetuar a leitura da absorção de luz pelas reações em 
estudo. 

• Autoclave:

utilizado para esterilização dos diversos materiais através do vapor de água sob pressão.

• Microscópio: 

utilizado nos diversos setores do laboratório, para a identificação de estruturas, células, micro-
organismos invisíveis a olho nu.

• Destilador: 

utilizado na obtenção de água isenta de substâncias que poderiam interferir nas reações quími-
cas e biológicas.

• Contador eletrônico de células:

 utilizado em hematologia para a contagem de células sanguíneas.

• Hemoglobinômetro: 

acoplado ao contador, é utilizado na dosagem automática de hemoglobina.
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• Balanças: 

pesagem de substâncias diversas para o preparo de reagentes.

• Geladeira: 

conservar reagentes e amostras biológicas.

Observação:
Os aparelhos acima citados, são aqueles indispensáveis à execução da rotina labo-

ratorial. Atualmente, a automatização das técnicas laboratoriais sofre a cada dia modifi-
cações devido ao avanço da tecnologia nesta área. Cada laboratório deverá, de acordo 
com a sua rotina, número de exames e outras condições, adaptar à modernidade, visando 
sempre melhorar a qualidade do seu trabalho.

Observação:
Os aparelhos acima citados, são aqueles indispensáveis à execução da 

rotina laboratorial. Atualmente, a automatização das técnicas laboratoriais sofre 
a cada dia modificações devido ao avanço da tecnologia nesta área. Cada 
laboratório deverá, de acordo com a sua rotina, número de exames e outras 
condições, adaptar à modernidade, visando sempre melhorar a qualidade do 
seu trabalho. 
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Observação:
Os aparelhos acima citados, são aqueles indispensáveis à execução da 

rotina laboratorial. Atualmente, a automatização das técnicas laboratoriais sofre 
a cada dia modificações devido ao avanço da tecnologia nesta área. Cada 
laboratório deverá, de acordo com a sua rotina, número de exames e outras 
condições, adaptar à modernidade, visando sempre melhorar a qualidade do 
seu trabalho. 
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 MICROSCOPIA

Microscopia é a ciência que estuda os métodos e as aplicações em que se usa o Microscópio 
para observação de objetos, ou pormenores de objetos, com dimensões inferiores ao limite de reso-
lução do olho humano (0,1 mm).

Robert Hooke, estudioso inglês, foi o primeiro (em 1665) a observar células. Para tal valeu-se de 
um rudimentar microscópio, idealizado anos antes por um outro estudioso, Anthony Van Leeuwenho-
eck. Hooke observou cortes finos de cortiça, que se apresentavam ao microscópio com um aspecto 
similar a pequenos favos de mel empilhados. A cada um destes favos Hooke atribuiu a designação de 
cellulae (células). O adevento do microscópio proporcionou um marco na análise dos microorganis-
mos e até hoje é de fundamental importância no desenvolvimento científico e nos trabalhos envol-
vendo análises clínicas.

Componentes e funções

1.  Lente Ocular – são formadas por duas lentes que se encontram separadas por um diafragma. 
Permite a visualização com os dois olhos ao mesmo tempo.

2.  Tubo, canhão ou cabeçote - suporta a ocular na extremidade superior.

3. Revólver ou Tambor - peça giratória portadora de objetivas de diferentes ampliações que 
podem ser de 10x, 40x e 100x.

MICROSCOPIA 
 

Microscopia é a ciência que estuda os métodos e as aplicações em que 
se usa o Microscópio para observação de objetos, ou pormenores de objetos, 
com dimensões inferiores ao limite de resolução do olho humano (0,1 mm). 

Robert Hooke, estudioso inglês, foi o primeiro (em 1665) a observar 
células. Para tal valeu-se de um rudimentar microscópio, idealizado anos antes 
por um outro estudioso, Anthony Van Leeuwenhoeck. Hooke observou cortes 
finos de cortiça, que se apresentavam ao microscópio com um aspecto similar 
a pequenos favos de mel empilhados. A cada um destes favos Hooke atribuiu a 
designação de cellulae (células). O adevento do microscópio proporcionou um 
marco na análise dos microorganismos e até hoje é de fundamental 
importância no desenvolvimento científico e nos trabalhos envolvendo análises 
clínicas. 

 

 

COMPONENTES E FUNÇÕES 

 

 
 

 

1. Lente Ocular – são formadas por duas lentes que se encontram 
separadas por um diafragma. Permite a visualização com os dois olhos 
ao mesmo tempo. 

2. Tubo, canhão ou cabeçote - suporta a ocular na extremidade superior. 
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4.  Lentes objetivas – sistema de lentes que permitem o aumento do objeto em observação em 
10x, 40x e 100x. 

5.  Braço ou coluna - fixo à base, serve de suporte a outros elementos.

6.  Platina ou mesa - onde se fixa a preparação a observar; tem uma janela por onde passam os 
raios luminosos e também parafusos dentados que permitem deslocar a preparação. 

7.  Condensador com diafragma – Permite regular e condensar a luz na amostra observada.

8.  Lâmpada embutida – fonte luminosa do microscópio.

9.  Pé ou base – serve de apoio para os componentes do microscópio.

10.  Parafuso macrométrico – a sua rotação é responsável por movimentos verticais da platina, 
rápidos e de grande amplitude.

11. Parafuso micrométrico – a sua rotação é responsável por movimentos verticais da platina, 
lentos e de pequena amplitude, permitem aperfeiçoar a focagem.

12. Charriot e pinças – As platinas fixas geralmente compensam sua Imobilidade por meio de 
peças deslizantes, chamadas “charriot” que coloca a lamina no campo desejado.

Cuidados com o Microscópio

 
• Em primeiro lugar é essencial que você conheça as partes ópticas e mecânicas dos mi-
croscópios;

 • Mantenha o microscópio livre de poeira, vapores ácidos e do contato com reagentes;

 • Não manusear o equipamento com as mãos sujas ou molhadas (evita o pó e a prolife-
ração de fungos);

 • Jamais comer ou beber próximo ao equipamento;

 • Na remoção do equipamento, segure-o firmemente com uma das mãos no braço e 
outra na base;

 • Coloque-o bem apoiado sobre a mesa de trabalho de superfície plana, evitando qual-
quer movimentação brusca;

 • Nunca desloque o aparelho com a lâmpada acesa ou logo após ter sido apagada,
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AMOSTRAS BIOLÓGICAS

Cuidados gerais para a escolha, coleta, manuseio e preservação das amostras bioló-
gicas:

• Preparo do cliente quanto à dieta, repouso, uso de medicamentos e instruções necessárias 
para as coletas realizadas pelo próprio paciente.

• Utilização de materiais adequados para cada amostra a ser coletada.

• Utilização de conservadores e anticoagulantes, de acordo com a amostra e exame a ser fei-
to.

• Identificação clara e conferida das amostras coletadas.

• Armazenamento de acordo com as normas técnicas (refrigeração, proteção de luz, tempo, 
etc.).

• Processamento no tempo indicado.

• Cuidados técnicos de assepsia são também necessários, a fim de evitar a contaminação do 
paciente, do operador e da amostra coletada.

Sangue

O sangue é coletado com o objetivo de estudar as frequentes alterações dos seus componentes, 
quando o organismo é acometido por doenças.

Considerando o sangue como uma suspensão celular em um meio liquido, a separação das suas 
diversas frações pode ser necessária para a realização de determinados exames.

Para prevenir a coagulação e retardar sua deterioração, utilizamos substâncias denominadas 
Anticoagulantes.

 

Sangue venoso:

É seguido pela punção venosa que fornece quantidade apreciável de sangue para os exames em 
geral. As veias da fossa anticubital (mediana, basílica ou cefálica) são as mais utilizadas.

 

Sangue arterial:

É obtido pela punção das artérias, frequentemente, a femoral, a branquial e a radial, ao nível do 
ligamento inguinal, fossa anticubital e pulso, respectivamente. O estudo do sangue arterial é indispen-
sável na avaliação do pH, O2 e CO2 dissolvidos no sangue.
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Sangue capilar:

É conseguido pela punção do calcanhar, nas crianças, do lóbulo da orelha ou polpa digital, no 
adulto. Esta punção fornece pequenas quantidades de sangue utilizadas nas microtécnicas.

Complicações decorrentes das punções:

Punções tecnicamente corretas não trazem consequências indesejáveis. Hematomas ocorrem 
pela ultrapassagem da veia pela agulha ou quando o local da punção não é comprimido ao retirar a 
agulha; a trombose ocorre pelo traumatismo da veia por picadas múltiplas; lipotimia ou síncope que 
ocorre especialmente em pacientes emotivos.

Regras para uma boa coleta de sangue:

• Identificação correta do paciente

• Preparo correto do paciente: certifique-se que a dieta e repouso recomendados foram fei-
tos e investigue quanto ao uso de medicamentos que interfere nas provas laboratoriais

• Hora certa da coleta: muitos exames são sensíveis a determinadas condições, obedecer à 
hora indicada na requisição

• Material de coleta de acordo com as especificações: desprezar itens com datas vencidas, 
não misturar materiais e equipamentos de vários fabricantes, lembrar da esterilidade das 
agulhas, Montar o equipamento com cuidado para evitar acidentes.

• Condições e tempo de garroteamento: colocar o garrote de forma apropriada e não deixar 
por mais de 1 min.; isto provoca hemo concentração e exames inexatos.

• Locais onde a coleta não pode ser feita: No braço ao lado em que foi feita mastectomia, área 
edematosa, área com hematoma, braço onde está sendo feito transfusões ou passando 
soros.

• Tubos de anticoagulantes: selecionar os tubos apropriados, homogeneizar adequadamente 
após a coleta.

• Forma apropriada de coletar: assepsia rigorosa do local, obedecer à sequência de coleta 
dos tubos evitando uma contaminação cruzada ou interferência de resultado.

• Etiquetagem correta: o colhedor é o único profissional do laboratório que pode assegurar 
que o material é do paciente correto.

• Transferência de sangue: não passe sangue de um tubo para o outro isso pode afetar os 
resultados dos exames.
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Preparo do sangue para exames

Sangue total

Amostra obtida com anticoagulante e que conserva em suspensão os elementos celulares. Uti-
lizado no estudo das células sanguíneas.

Plasma

Centrifugado o sangue total a 3000 r.p.m. Obteremos um sobrenadante livre de células, cons-
tituídos de elementos orgânicos, fatores de coagulação, exceto aquele removido por anticoagulante. 
Este sobrenadante é o PLASMA, que de acordo com o anticoagulante utilizado será a amostra para 
alguns exames do coagulograma e para a dosagem de constituintes como a glicose.

Soro

Quando o sangue é coletado sem o uso de anticoagulantes, após sua completa coagulação e 
retração do coágulo, que poderá se acelerada pela centrifugação (3000 r.p.m. Por 10 min.), teremos 
um sobrenadante denominado SORO. Esta fração não contem elementos celulares e nem os fatores 
de coagulação. É utilizado nas dosagens bioquímicas e na pesquisa de anticorpos.

A amostra biologia sangue é utilizada nos diversos setores, de acordo com a natureza dos exames.

A escolha do tubo

Para a coleta a vácuo, os tubos vem preparados com o volume apropriado. A coloração das ro-
lhas indica o anticoagulante:

• Azul (citrato) utilizado no coagulograma

• Verde (heparina) utilizado na gasometria

• Lilás, Roxo ou Alfazema (EDTA) utilizado em exames hematológicos

• Cinza (EDTA Fluoretado) utilizamos nesse dosagens de glicose (principalmente), ureia e cre-
atinina.

• Vermelho (Sem anticoagulantes) utilizado nas dosagens bioquímicas e sorologia.

Porém a ordem recomendada é:

• Tubo para cultura

• Tubo sem anticoagulante (vermelho)

• Tubo com citrato (azul)

• Tubo com heparina (verde)
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• Tubo com EDTA (lilás ou roxo)

• Tubo com EDTA Fluoretado (cinza)

Urina

Sendo uma amostra de fácil e rápida obtenção induz muitas vezes, descuido na coleta e armaze-
namento. É necessário observar:

• Higiene intima com água e sabão;

• Amostra coletada em recipientes limpos e secos, preferencialmente cedidos pelo laborató-
rio ou adquiridos em farmácias, sendo estes descartáveis;

• Recipientes etiquetados adequadamente;

• Amostras conservadas adequadamente.

A refrigeração é o método mais utilizado na prevenção da decomposição bacteriana. Conservan-
tes químicos podem ser utilizados mas não devem interferir nos testes bioquímicos. Aumento do pH 
e da flora bacteriana, diminuição da glicose e desintegração de hemácias e cilindro são alterações que 
ocorrem em amostras conservadas inadequadamente.

Procedimentos para a coleta

É importante instruir o paciente quanto ao procedimento de coleta, para que a amostra obtida 
seja realmente representativa e adequada á analise a ser feita.

Para o exame de urina rotina é aconselhável urina colhida pela manha, quando o paciente ao 
levantar proceda a sua primeira micção. Trata-se de uma amostra concentrada em seus elementos de 
formação, e suficientemente conservada para uma boa analise. Ao colher a primeira micção, é acon-
selhável desprezar o primeiro jato, o que diminui a contaminação. A coleta do primeiro jato é utilizada 
no diagnostico de uretrites.

Para a coleta de amostras em crianças pequenas, é necessário assepsia rigorosa no uso do co ser 
trocado a cada 30 min., caso a amostra não seja obtida.

Outros tipos de coleta

• Amostra de 24 horas: utilizada para determinar a concentração de substâncias que variam 
de acordo com o metabolismo orgânico e atividade diárias.

• Primeiro dia – 7 horas da manha: o paciente urina e descarta a amostra, a partir deste ho-
rário, colhe-se toda urina nas próximas 24 horas.

• Segundo dia – 7 horas da manha: esta primeira amostra a parte.

• Amostra em jejum e amostra colhida 2 horas após a refeição: é recomendada para monito-
rização da glicosuria.
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Fezes

As amostras precisam ser coletadas e armazenadas adequadamente, caso contrário terão pouco 
ou nenhum valor para diagnostico correto.

Os recipientes devem ser fornecidos ao paciente com instruções sobre como colher à amostra.
É recomendado ao paciente que a evacuação seja em recipiente limpo e seco, livre de contami-

nação com urina e /ou outros elementos. Com o auxilio de uma espátula, uma alíquota do material 
deverá ser transferida para o recipiente que será rotulado, A amostra é mais representativa quando 
coletada em dias consecutivos (3 a 5) ou alternados.

Para evitar a deteriorização das amostras, estas devem ser refrigeradas (2 a 8ºc) ou colocadas 
em conservantes usuais como:

 - Solução de formol a 5%;

 - Solução de MIF (Mertiolate, Iodo e Formol).

Todo conservador é usado na proporção de 2 partes dele para 1 de fezes.
O principal exame realizado nesta amostra é o parasitológico, que pesquisa os parasitas intesti-

nais. A cultura das fezes (coprocultura) pesquisa bactérias patogênicas enquanto que reações quími-
cas são utilizadas para a pesquisa de sangue oculto.

Secreção Vaginal

• A paciente deverá comparecer ao laboratório pela manhã sem o banho matinal.

• O material será colhido passando-se a zaragatoa ou swab na região vaginal onde estará 
presente a secreção.

• Transferir a secreção colhida para um frasco contendo salina estéril, tubo próprio de meio 
de cultura, lâmina, a fim de evitar que a mesma possa secar no swab.

• A amostra poderá ser analisada a fresco ou após coloração.

Secreção uretral

• O paciente deverá comparecer ao laboratório pela manha, sem urinar.

• O bacteriologista ira solicitar ao paciente que faça uma ligeira compressão no pênis para 
que a secreção saia através do canal uretral, (em caso de secreção intensa esta compressão 
é indispensável).

• Com alça de platina, colher uma pequena porção da secreção e fazer então um esfregaço de 
acordo com a técnica.

• Caso o paciente não apresente secreção após a compressão peniana, solicitar que seja co-
lhido urina de 1° jato.

• Para o exame de cultura, realizar os mesmos procedimentos anteriormente citados, porém 
após a coleta semear imediatamente em meios de cultura adequados antes que o material 
possa secar no swab.
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Secreção de ouvido, conjuntiva e garganta

• A coleta é feita passando o swab no local onde houver secreção.

• Para o exame bacterioscópico, fazer o esfregaço com o próprio swab.

• Para exame de cultura, semear o material logo após a colheita, em meios de cultura especí-
ficos, para evitar que o material possa secar no swab.

Secreções purulentas (furúnculos, abscessos, etc.)

• Com algodão ou gaze estéril, embebido com soro fisiológico estéril, limpar o local da lesão, 
retirando a secreção superficial.

• Com um swab, colher a secreção mais profundas da lesão.

• Fazer o esfregaço e semear o material logo após a coleta, para o exame de cultura.

Esperma (Espermograma)

• Fazer de 3 a 5 dias de abstinência sexual (relação, masturbação, etc.).

• Colher em laboratório, obedecendo ao tempo máximo de 1 hora para a realização do pro-
cedimento.

• Anotar horário e rotula frasco.

• Fechar o frasco i8mediatamente após a coleta evitando exposição à luz e ao ar.

• Colher todo o ejaculado (volume é importante no exame).

• Utilizar frasco de boca larga e estéril.

• A coleta e feita pela manipulação autoerótica (masturbação).

Outras amostras

Liquido cefalorraquidiano (liquor, LCR), liquido amniótico e outros humores são colhidos pelo 
medico e enviado ao laboratório para exame. O liquor é das amostras não coletadas no laboratório, 
mas frequentemente analisada. Devido ao trauma da coleta, são considerados materiais nobres, esses 
devem ser analisados o mais rápido possível após entrada no setor técnico.

 ASPECTOS IMPORTANTES DA FASE PRÉ-ANALÍTICA

 Os aspectos importantes da fase pré-analítica envolvem as informações sobre as condições 
que podem alterar o resultado dos testes, mas que não estão relacionadas com o problema pelo qual 
o exame foi solicitado. As variações pré-analíticas não fisiológicas estão relacionadas com a orientação 
do cliente para a realização de qualquer exame, jejum, dietas, coleta do material, uso de conservan-
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tes e anticoagulantes, uso de medicamentos bem como transporte, conservação e manipulação das 
amostras.

 Os erros pré-analíticos podem ser minimizados através da criação de protocolos de instruções 
específicas para coleta e manipulação de material para análise. Essas instruções devem conter infor-
mações para:

• Os pacientes ou clientes, necessárias à sua preparação antes da coleta, quando exigido (ex., 
jejum, coleta de urina, fezes, etc.);

• A coleta do material com descrições sobre a quantidade necessária e os frascos de coleta;

• Cadastro correto do paciente (Nome completo, idade, sexo);

• Cuidados relacionados ao armazenamento, transporte, refrigeração, etc.;

• Registro de quem realizou a coleta do material;

• Eliminação e descarte dos materiais utilizados na coleta e processamento.

 
 Variações intraindividuais

 Correspondem a alterações no valor real de um analito de um mesmo paciente em momentos 
diferentes. Isso pode ocorrer em função de alterações climáticas, atividades, estado emocional e de 
saúde no momento da coleta. Podemos citar algumas das mais importantes:

Atividade física

 O tempo de duração bem como o esforço realizado durante uma atividade pode alterar a com-
posição dos líquidos corporais. Efeitos, esses, que são transitórios. 

Postura corporal

 A concentração de vários metabólitos e componentes sanguíneos estão relacionados com a 
posição do paciente no momento da coleta da amostra. O volume sanguíneo de um adulto que se 
move rapidamente da posição supina para a posição ereta é 600 a 700 mL menor. Ocorre um afluxo 
de água e outras substâncias filtráveis do espaço intravascular para o espaço intersticial. A redução do 
volume promove o aumento dos teores das proteínas plasmáticas (enzimas, hormônios, eletrólitos e 
metabólitos). Os valores reais são restaurados quando o equilíbrio hídrico é restabelecido.

Dieta

 Variações na dieta em dias que precedem a coleta podem interferir nos resultados (Ex., trigli-
cerídeos, ferro sérico, ácido úrico). Essas alterações bruscas podem necessitar de alguns dias até que 
os parâmetros voltem a níveis normais.
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Drogas de abuso e fármacos

 Uma variedade enorme de fármacos apresenta efeito sobre os resultados de análises, essas 
alterações podem confundir o analista clínico que procede em desacordo com as condições reais do 
paciente. Por isso é muito importante perguntar ao paciente se o mesmo faz uso de algum medica-
mento ao realizar o exame. Os medicamentos que mais provocam alterações são os psicotrópicos, 
anti-inflamatórios e antibióticos.

Variações interindividuais

 Estas variações estão relacionadas às diferenças nas concentrações verdadeiras dos analitos 
entre indivíduos decorrentes de:

Idade

 As concentrações séricas de vários analitos variam de acordo com a idade do paciente. Isso é 
resultado de vários fatores, como massa corporal e conteúdo hídrico, estado funcional dos órgãos e 
sistemas, etc. Em alguns casos os valores de referência devem levar em consideração essas diferenças 
etárias.

Sexo

 Além das variações hormonais entre homens e mulheres, alguns constituintes sanguíneos e 
urinários apresentam diferentes concentrações em cada sexo. Em geral os valores de referência são 
específicos, pois dependem muito da massa muscular, atividade metabólica dentre outras.

Variáveis quanto a coleta da amostra

Aplicação do torniquete

 A utilização incorreta do torniquete, assim como o exercício com os dedos da mão durante a 
coleta podem provocar erros nos resultados. A aplicação prolongada do torniquete (por mais de 1 a 2 
minutos) antes da coleta pode modificar os níveis de vários componentes como enzimas, colesterol, 
cálcio, ferro, triglicérides e proteínas.

Jejum

 O paciente deve ficar em média 8 horas de jejum para a realização dos exames de sangue de 
rotina. A não observância desta recomendação, tanto para mais de 8 horas quanto para menos, pode 
levar a alterações de constituintes como colesterol, glicemia, triglicérides, fosfatase alcalina, creatino-
quinase, amilase e proteínas.



Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Curso Técnico em Análises Clínicas– Etapa 1

360

Fundamentos em Análises Clínicas

 Outras causas de variação

 Estas causas englobam imobilização do paciente, gravidez, tabagismo, álcool, cafeína, estres-
se, demora no tempo de processamento das amostras, armazenamento incorreto dentre outros. 

 HEMATOLOGIA

Introdução

A hematologia é a especialidade médica que se ocupa de tudo aquilo que está relacionado ao 
sangue, seus componentes e funções. O médico hematologista se dedica ao tratamento de pacientes 
com doenças hematológicas (do sangue). Para isso, ele estuda e investiga o sangue e os órgãos onde 
ele é produzido (medula óssea, gânglios linfáticos, baço) em pessoas saudáveis e enfermas.

Tecido sanguíneo

O sangue é o tecido que é representado em media por 55% de plasma, uma parte liquida que 
apresenta as substâncias intercelulares do tecido, pois se trata de uma solução aquosa, rica em sais, 
proteínas, lipídios, hidratos de carbono, íons, vitaminas,anticorpos, hormônios e produtos da excre-
ção, como a ureia e é formado através da ingestão de água e alimentos, da difusão e trocas liquidas 
entre vários compartimentos do organismo e 45% os elementos figurados, constituído de glóbulos 
vermelhos (hemácias), glóbulos brancos (leucócitos e plaquetas). Em geral recebem denominação de 
acordo com suas características, pois as células do sangue provém de células totipotentes que estão 
constantemente passando por mitose, gerando novas células que sofrem diferenciação.

• Glóbulos vermelhos (hemácias) encarregados de transportar o oxigênio para todo o corpo por 
meio da hemoglobina, são células anucleadas, não se nutrem nem reproduzem, sendo constantemen-
te reposta pelo organismo, tem uma vida media de 120 dias, com um formato que favorece as trocas 
gasosas; a hemácia varia de acordo com idade e sexo, mesmo sendo a célula de maior numero no 
sangue circulante, em media temos em torno de 5.000.000 de hemácias/mm³.

• Glóbulos brancos (leucócitos) que atuam na defesa do organismo frente a agentes estranhos, 
utilizam mecanismos de defesa como a diapedese (migração do tecido sanguíneo para outro tecido), 
Fagocitose (englobamento dos agentes estranhos), anticorpos (produção de proteínas especiais que 
inativa as proteínas microbianas ou as toxicas presentes no organismo). E se apresentam em dois 
grupos sendo os granulocitos (granulações no citoplasma, neutrófilos, eosinófilos e basófilos) e os 
agranulocitos (não possuem granulações, monócito e linfócito).

• Plaquetas que são responsáveis por produzir os fatores de coagulação do sangue
A falta ou deficiência de algum desses componentes altera o funcionamento do sangue e de 

todo o organismo. A alteração de algum dos parâmetros normais do sangue pode ser indício de algum 
problema em outro lugar do organismo.
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Obs.: A porção celular tem origem múltipla, as hemácias, plaquetas e os leucócitos 
granulocitos (neutrófilos e eosinofilos) são originários da medula óssea e os linfócitos e 
monócitos tem origem de linfonodo e baço.

Funções do tecido sanguíneo

O sangue é um dos principais meios pelo qual o organismo comporta-se como unidade funcio-
nal; e o meio de transporte mais eficiente do organismo e as funções que o mesmo apresenta corres-
ponde especificamente as suas características:

• Nutrição- Transporte de O2 e CO2.

• Excreção- Transporte dos resíduos para órgãos excretores.

• Equilíbrio humoral- Transporte de secreção e hormônio de um órgão para outro.

• Regulação térmica- O calor é distribuído por todas as partes do corpo e o excesso é trans-
portado ate a pele para eliminação.

• Equilíbrio acido básico- Troca de íons, ácidos e bases entre os compartimentos do organis-
mo, mantendo o pH em 7,4.

• Imunidade- Transporte dos glóbulos brancos e anticorpos.

Hemostasia e coagulação

A manutenção de fluidez do sangue é conseguida pela interação de substancias coagulantes 
e anticoagulantes dissolvidas no plasma e ativada de acordo com a necessidade, sendo portanto a 
hemostasia processo pelo qual o sangue permanece liquido no sistema vascular e pode ser regulada 
pelos fatores de:

• Extravascular- Constituição e elasticidade dos tecidos na periferia dos vasos.

• Vasculares- Elasticidade e tônus da parede vascular.

• Intravascular- Substâncias envolvidas no processo de coagulação do sangue.

Quando um vaso é lesado, as reações que ocorrem ate a recanalização são: adesão das plaque-
tas, agregação das plaquetas, tampão de plaquetas e fibrina, coagulo de fibrina, retração do coagulo 
e recanalização do vaso.

As análises do sangue podem incluir, entre outros fatores:

• Contagem de glóbulos vermelhos e hematócritos;

• Contagem de glóbulos brancos;
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• Determinação da hemoglobina;

• Tempo de coagulação e fatores de coagulação;

• Fórmula leucocitária (contagem diferencial de leucócitos);

• Determinação de grupo e fator sanguíneo;

• Níveis de ferro, vitaminas, proteínas e de gordura;

• Anticorpos específicos (proteínas de defesa).

Câmara de Neubauer

É uma lamina de vidro espesso que apresenta 2 retículos na porção central, separados longi-
tudinalmente por um sulco profundo sobre a lamina, que deve estar sem defeitos (ranhuras), com 
finalidade de contagem de células como por ex: os leucócitos que são contados nos 4 quadros late-
rais, sendo cada quadro dividido em 16 quadrinhos. Já as hemácias são contadas na área central em 
5 quadros, 4 laterais e 1 central, dos 25 quadros existentes. Cada quadro da área central é dividido 
em 16 quadrinhos. A amostra em estudo é diluída em proporção conhecida, as relações matemáticas 
entre numero de células contadas e o volume de sangue que as contem são dadas pela característica 
da câmara e assim o numero de células é recalculado por mm³ do sangue.

Cuidados com a câmara:

• Ao serem usadas câmara e lamínula devem estar limpas, secas sem manchas de água e de 
dedo, e livres de ranhuras.

• Evitar que a amostra seque na câmara, lavando-a, logo após o uso, em água corrente.

• Não submetê-la a altas temperaturas, secar com gaze ou papel absorvente macio e guardá-
-la em caixa própria.

Preenchimento da câmara:

• Fixação da lamina: poderá ser obtida umedecendo levemente as extremidades da lamina 
que serão comprimidas com os polegares sobre a plataforma da câmara.

• A amostra diluída é colocada entre o reticulo e a lamina, com o auxilio de pipeta automática 
ou tubo capilar.

• O controle da distribuição das células sobre o reticulo é feito microscopicamente.

Hemograma completo

O hemograma é um conjunto de exames utilizados para diagnosticar diversas patologias e se 
divide em estudar dois grupos:

• Eritrograma- Exames da serie vermelha.

• Leucograma- Exames da serie branca.
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O eritrograma é constituído pelos exames de: contagem de hemácias, dosagem de hemoglobi-
na, determinação do Hematócrito, hematoscopia e índices hematimétricos.

Contagem de hemácias:

1. Amostra: sangue total (EDTA).

2. Reagente; líquido diluidor (solução de hayem).

3. Diluição: dosar 4 ml de liquido diluidor; medir 20 µl de sangue total; limpar as paredes ex-
ternas da ponteira e transferir para o frasco contendo o liquido diluidor; lavando a ponteira 
no próprio liquido por aspiração e escoamento e homogeneizar suavemente.

4. Preencher corretamente a câmara após 2 minutos de sedimentação; contar as hemácias 
em 5 quadros da área central, sendo 4 laterais e 1 central; observar na objetiva de 10X e 
para a contagem é de 40 X; uma diferença maior que 20 células entre um quadro e outro é 
significativo, necessitando nova preparação.

5. Cálculos:

          Hemácias/ mm³  =  hemácias contadas x 10.000

10.000 = 5x10x200

5 = conversão para 1 mm² (conta-se em 1/5 de retículo)

10 = conversão para 1 mm³

200 = diluição da amostra

6. Valores de referência: 

 • Homem; 4, 500.000 a 6.000.000 / mm³

 • Mulher; 4.000.000 a 5.000.000 /mm³

 • Recém- nascidos; 5.500.000 a 7.000.000 /mm³

7. Interpretação: O número de hemácias por mm³ está sujeito a três tipos de variações.

 • Fisiológicas; variações em torno de 5%

 • Anemias; associam-se com frequência a baixa concentração de hemoglobina e a alte-
rações da morfologia.

 • Policitemias: ocorre nas doenças cardíacas, pulmonares e fisiologicamente nas grandes 
atitudes secundárias à desidratação.

8. Fontes de erro:

 • Líquido diluidor contaminado;

 • Diluição incorreta;

Quanto à contagem é feita na mesma preparação é aceitável uma variação em torno de 13%
 (200 a 300.000 hemácias/mm³)
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Dosagem de hemoglobina:

1. Método: Hematina ácida.

2. Amostra: Sangue total.

3. Reagente: Liquido diluidor (solução de HCl a 1%).

4. Diluição: Transferir 5,0 ml do liquido diluidor para um tubo; medir 20 µl de sangue total, 
transferir para o liquido diluidor, antes porem limpando as paredes externas da ponteira; 
homogeneizar suavemente; esperar 15 minutos à temperatura ambiente.

5. Dosagem: efetuar a leitura em 530 nm, zerando o aparelho com água destilada, a intensida-
de de cor é proporcional á concentração de hemoglobina.

6. Resultado: Poderá ser obtido através do fator de calibração ou curva de calibração. Para 
ambos é necessário a dosagem de um padrão de concentração conhecida (sangue total ou 
padrão comercial) efetuar 3 diluições padrão. A media das leituras será utilizado para deter-
minar o fator.

7. Valores de referencia: 

 • Homem: 15,5 g/dl a 18,3 g/dl (90 a 100%)

 • Mulher: 13,8 g/dl a 15,5 g/dl (80 a 90%)

Introdução ao setor de Bioquímica

Bioquímica: ciência que estuda os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos; Trata 
da estrutura e função metabólica de componentes celulares como proteínas, carboidratos, lipídios, 
ácidos nucleicos e outras biomoléculas; Estuda a química de reações catalisadas por enzimas; Se-
tor onde se executam exames que visam determinar a concentração dos constituintes químicos das 
amostras.

Analitos: marcadores de diversas patologias. 

Exemplos:

Dosagem de glicose: diagnóstico de diabetes mellitus.
Dosagem de ureia: diagnóstico de insuficiência renal.

  
FOTOMETRIA

Conceito: 

É a medida da energia radiante transmitida ou absorvida por átomos ou partículas presentes, 
numa solução quando incide sobre esta, um raio de energia radiante.
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• Espectro eletromagnético radiante: Distância linear entre 2 ondas.

• Tipos de radiação

RAIOS CÓSMICOS  10 MM
RAIOS GAMA  10 MM
RAIOS X  | 01 MM
ULTRA – VIOLETA      200 – 400 MM
REGIÃO VISÍVEL     400 – 700 MM
INFRA–VERMELHO 700 - 200  MM
ONDAS DE RADAR 01 MM
ONDAS DE RÁDIO 25 CM

           CORES   
     
VIOLETA  400-450 MM
AZUL  450-500 MM 
VERDE  500-550 MM
AMARELO  550-600 MM
LARANJA 600-650 MM
VERMELHO 650-700 MM

Analitos: marcadores de diversas patologias.  
Exemplos: 
Dosagem de glicose: diagnóstico de diabetes mellitus. 
Dosagem de ureia: diagnóstico de insuficiência renal. 
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Ondas de Rádio 25 cm 
 
 
    LUZ BRANCA 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
           CORES    
      
           Violeta   400-450 mm 
 Azul             450-500 mm  
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De 

Cristal 
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de onda ( ) 
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Tipos de Fotômetros

Os instrumentos que utilizam a medida da absorção de energia eletromagnética radiante por 
soluções e que tem aplicação no laboratório clínico são:

• Fotocolorímetros ou Fotômetros: São aparelhos de construção simples que utilizam filtros 
compostos para selecionar porções de espectro a serem utilizadas, geralmente são de apa-
relhos de pequena sensibilidade, utilizando apenas a porção visível do espectro.

• Espectrofotômetros: Equipamento de concepção mais avançada que utilizam grades de di-
fração ou prisma na seleção da porção desejada do espectro.

Aplicação em Análises Clínicas

Fotometria de absorção.

  - Fotometria de absorção colorimétrica: Mede a energia radiante absorvida ou transmitida 
através da solução corada, acertando o zero de A ou 100% de T com a prova em branco. 

- Fotometria de absorção não-colorimétrica: Não depende de cor, tem que ter um componente 
capaz de absorver na região da ultra - violeta (200 a 400mm). É usada para dosar enzimas.

- Turbidimetria: Medida da energia radiante absorvida ou transmitida por partículas em suspen-
são.

- Fotometria de emissão (chama): Propriedade que tem certos íons de emitirem energia radian-
te, de um determinado, quando convenientemente excitados. Exemplos: sódio, potássio, lítio.

Verde   500-550 mm 
Amarelo  550-600 mm 
Laranja  600-650 mm 
Vermelho  650-700 mm 
 
 

 Tipos de Fotômetros 
 

Os instrumentos que utilizam a medida da absorção de energia 
eletromagnética radiante por soluções e que tem aplicação no laboratório 
clínico são: 

 
o Fotocolorímetros ou Fotômetros: São aparelhos de construção 

simples que utilizam filtros compostos para selecionar porções de 
espectro a serem utilizadas, geralmente são de aparelhos de 
pequena sensibilidade, utilizando apenas a porção visível do 
espectro. 

o Espectrofotômetros: Equipamento de concepção mais 
avançada que utilizam grades de difração ou prisma na seleção 
da porção desejada do espectro. 

o  
 

 Aplicação em Análises Clínicas 
 

o Fotometria de absorção. 
 

  - Fotometria de absorção colorimétrica: Mede a energia 
radiante absorvida ou transmitida através da solução corada, 
acertando o zero de A ou 100% de T com a prova em branco.  

- Fotometria de absorção não-colorimétrica: Não depende de 
cor, tem que ter um componente capaz de absorver na região da 
ultra - violeta (200 a 400mm). É usada para dosar enzimas. 

- Turbidimetria: Medida da energia radiante absorvida ou 
transmitida por partículas em suspensão. 

- Fotometria de emissão (chama): Propriedade que tem certos 
íons de emitirem energia radiante, de um determinado, quando 
convenientemente excitados. Exemplos: sódio, potássio, lítio. 
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 Componentes básicos do fotômetro 
 
A figura esquematiza os 6 componentes básicos de um fotômetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA - Representação esquemática de um aparelho 
fotométrico. 
 
(1) fonte de energia elétrica, (2) fonte de energia radiante, 
(3) monocromador, 
(4) porta cubeta, 
(5) detector, 
(6) circuito medidor. 
 
1 - Fonte de energia elétrica - fornecedora de energia regulada, constante e 

apropriada para a operação do aparelho. 
 
2 - Fonte de energia radiante - capaz de emitir uma mistura de comprimentos 
de onda. 
 
3 - Monocromador - utilizado para isolamento da porção desejada do 
espectro. 
 
4 - Porta Cubeta - recipiente onde se coloca a cubeta contendo a solução a 
ser medida. 
 
5 - Detector - utilizado para receber a energia radiante transmitida através da 

solução e transformá-la em energia elétrica. 
 
6 - Circuito medidor - recebe a energia elétrica pelo detector apresentando-a 

ao operador sob uma forma útil de medida: absorbância e/ou trasmitância. 
 
 

 Principais Fontes: 
 

o Fonte de energia elétrica: variação de corrente elétrica. O uso da 
lâmpada produz vaporização do metal do filamento e o vapor condensa 

Componentes básicos do fotômetro

A figura esquematiza os 6 componentes básicos de um fotômetro.

FIGURA - Representação esquemática de um aparelho fotométrico

(1) fonte de energia elétrica, 

(2) fonte de energia radiante,

(3) monocromador,

(4) porta cubeta,

(5) detector,

(6) circuito medidor.

1 - Fonte de energia elétrica - fornecedora de energia regulada, constante e apropriada para a 
operação do aparelho.

2 - Fonte de energia radiante - capaz de emitir uma mistura de comprimentos de onda.

3 - Monocromador - utilizado para isolamento da porção desejada do espectro.

4 - Porta Cubeta - recipiente onde se coloca a cubeta contendo a solução a ser medida.

5 - Detector - utilizado para receber a energia radiante transmitida através da solução e trans-
formá-la em energia elétrica.

6 - Circuito medidor - recebe a energia elétrica pelo detector apresentando-a ao operador sob 
uma forma útil de medida: absorbância e/ou trasmitância.

Principais Fontes:

Fonte de energia elétrica: variação de corrente elétrica. O uso da lâmpada produz vaporização 
do metal do filamento e o vapor condensa na parte interna do vidro que funciona como envoltório 
passando a atuar como filtro neutro, diminuindo a intensidade de energia radiante.
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 Cubetas: Evitar ranhuras, não colocar as mãos, sempre utilizá-las envolvidas por papel macio.
 Porta cubetas: Tampá-las no momento das leituras fotométricas para evitar energia parasita, 

(tipo de energia externamente indesejável, também chamada luz adversa, sendo constituída por qual-
quer tipo de energia dentro do aparelho que à cubeta com diferente).

 Circuito medidor: Erro de paralaxe por diferença de posição entre a escala e o ponteiro.
 Comprimento de onda: Específico para cada tipo de exame.

 LEI DE LAMBERT – BEER

Usando soluções coradas, Beer, apoiado nas observações de Lambert, conclui que havia uma 
relação entre a intensidade de energia transmitida e a concentração da solução corada. Ele observou 
que quando a concentração da solução crescia, a intensidade de energia absorvida aumentava e a 
transmitida diminuía.

• Transmitância: e a intensidade de energia transmitida em relação à energia incidente. É 
inversamente proporcional à intensidade de cor da solução.

• Absorbância: é a intensidade de energia radiante absorvida por uma solução. E diretamente 
proporcional à intensidade de cor dessa solução.

O Espectrofotômetro, então, mede a transmitância e a absorbância de uma solução corada con-
tendo uma determinada concentração do analito a ser dosado. Através da absorbância obtida com o 
aparelho, podemos calcular a concentração do analito. Para isso fazemos uso de um padrão de con-
centração conhecida do qual obtém-se também sua absorbância.

Uma solução quando iluminada por luz branca apresenta uma cor que é resultante da absorção 
da espécie química absorvente, sendo constantes o comprimento de onda, a espessura atravessada 
pelo feixe luminoso e demais fatores. Verifica-se uma relação linear entre absorbância ou densidade 
ótica e concentração, e de uma relação logarítimica entre transmitância e concentração.

Segundo a Lei de Lambert – Beer a absorbância é proporcional à concentração da espécie quí-
mica absorvente, sendo constantes o comprimento de onda, a espessura atravessada pelo feixe lumi-
noso e demais fatores. Verifica-se uma relação linear entre absorbância ou densidade ótica e concen-
tração, e de uma relação logarítima entre transmitância e concentração.
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concentração, e de uma relação logarítima entre transmitância e concentração. 

 
 
 

c = concentração da espécie química 
absorvente  
b = espessura atravessada pelo feixe 
luminoso  
I0 = intensidade de luz incidente  
I = intensidade de luz emergente 
(transmitida) I < I0 
 

 
 
 

A = Absorbância 
a = Absorviadade (depende do comprimento de onde)  
b = Espessura da solução atravessada pela radiação.  
c = Concentração da solução 
 
 
 

Relação direta entre Absorbância – Concentração 
 
- Fórmula para calcular a concentração da amostra: 
 
Concentração do padrão........Absorbância do padrão 
Concentração da amostra..........Absorbância da amostra 
 
Concentração da amostra = CP x AA  
                                               AP 
 
OBS: Prática considerada correta, porque a calibração no dia a dia é feita por 
um padrão dosado praticamente nas mesmas condições da amostra. 
 
Fator de Calibracão: Artifício utilizado para otimizar o tempo de análise e 
liberação dos resultados. 
 
Fator de Calibracão =   Concentração padrão  
                                     Absorbância do padrão 
 
Concentração da amostra = Fator calibração x Absorbância da amostra 
 
 
 

A = a x b x c 

b 

I0 I 

Ca ............................. Aa                    
Cp ............................. Ap                              

 A = 2 - log T % 
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Curva de Calibracão: Tem como objetivo obter resultados exatos. Varia com a sensibilidade do 
aparelho e com a sensibilidade dos reagentes.

Padrões e soros controles 

• Padrões: são soluções de concentração rigorosamente conhecida e definida que vai servir para 
calcular a concentração de algo desconhecido que é a amostra do paciente. Condições para que uma 
substância química seja usada como padrão:

1 - Composição química definida

2 - Ótima procedência

3 - Alto grau de pureza

4 - Não deve ser higroscópica

5 - Pode se dessecável

6 - Ser estável

• Amostra controle: E uma amostra biológica que seja física, química e biologicamente seme-
lhante a amostra do paciente. É encontrada no comércio e preparado no laboratório clínico.

Diferenças entre padrão e amostra controle:

Curva de Calibracão: Tem como objetivo obter resultados exatos. Varia com a 
sensibilidade do aparelho e com a sensibilidade dos reagentes. 
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definida que vai servir para calcular a concentração de algo 
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ATIVIDADE AVALIATIVA - QUESTÕES PROPOSTAS

1. Quais vidrarias utilizamos frequentemente para medir volumes:

 A) Aproximados:

 B) Precisos:

 - Fixo:

 - Variável:

 - Pequena escala:

2. Durante uma rotina laboratorial foi solicitado ao técnico o preparo de 1 litro de uma solução de 
HCl (ácido clorídrico) e a realização de uma reação bioquímica para determinação de glicose. Para 
ambos os procedimentos seria necessário realizar “pipetagens”, porém com volumes diferentes. 
Para o preparo da solução ele deveria pipetar 10 mL do ácido e completar o volume com água des-
tilada e para a reação bioquímica seria utilizado 10μL de amostra para 1000μL de reagente. Cite 
para as duas condições quais vidrarias devem ser utilizadas para a pipetagem garantindo melhor 
precisão pela menor margem de erro.

3. Quais equipamentos são usuais em um laboratório de análises clínicas. Cite e exemplifique em 
que situação este pode ser útil.

4. Qual a finalidade do microscópio.

5. No contexto de um laboratório clínico, quais estruturas podem ser visualizadas.

6. O bom funcionamento do microscópio é determinado pela harmonia de quais sistemas?

7. Cite e caracterize os componentes mecânicos e óticos.

8. Como se obtém o valor do aumento de uma observação. Exemplifique com o cálculo.

9. Descreva os passos para utilização de um microscópio.

10. Quais cuidados são imprescindíveis durante seu manuseio.
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11. Além da microscopia ótica, a qual estudamos com mais detalhes, existem outras técnicas. Cite e 
caracterize cada uma.

12. O que é fotometria.

13. Quais fenômenos físicos estão envolvidos na fotometria.

14. Diferencie fotômetros de espectrofotômetros.

15. Por que a fotometria é utilizada em análises clínicas.

16. Quais os componentes de um espectrofotômetro. Esquematize seu funcionamento.

17. Caracterize a Lei de Lambert-Beer.

18. Quais as formas de representação das medidas fotométricas?

19. Caracterize Curva de Calibração e Fator de Calibração.

20. Quais as vantagens da aplicação da espectrofotometria em análises clínicas?

21. Quais os cuidados devem ser observados para manter a eficiência do aparelho e confiabilidade 
dos resultados?

22. O que são as soluções padrões?

23. O que são soros controles? Quais as vantagens do seu uso sobre os padrões?

24. Quais são as condições para que uma substância química seja usada como padrão.

25. Como é feito a calibração com padrões diário?

26. Cite o exame laboratorial e o setor onde são utilizados: 
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a) Câmara de Neubauer;

b) Lâmina escavada;

c) Tubo capilar;

d) Pipeta e suporte de Westergreen.

27. Para que contagens podem ser utilizadas a Câmara de Neubauer?

28. Quais quadrados são usados para contagem de: 

a) Leucócitos;

b) Hemácias;

c) Plaquetas.

29. Utilizando o espectrofotômetro, quais as medidas podem nele ser feitas e o que elas significam?

30. Qual a relação entre: 

a) Transmitância e Absorbância;

b) Absorbância e Concentração;

c) Transmitância e Concentração;

d) Concentração e Intensidade de cor;

e) Absorbância e Intensidade de cor.

31. Como podemos obter uma luz monocromática para a utilização nas dosagens bioquímicas?

32. Como é feita a escolha do comprimento de onda para que uma leitura seja feita?

33.  Das soluções abaixo, qual é a mais concentrada, de acordo com as leituras em % T? Justifique: 

- Solução A: 18% 

- Solução B: 70%

34. Das soluções abaixo, qual é a menos concentrada, de acordo com as leituras de Absorbâncias? 
Justifique: 

- Solução A: 0,238 
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- Solução B: 0,230

35. Das soluções abaixo, qual apresentará maior intensidade de cor, de acordo com as leituras de Ab-
sorbância? Justifique:

- Solução A: 0,456 

- Solução B: 0,112

36. Qual a finalidade de dosagem diária de um padrão de concentração conhecida?

37. Após a execução de uma dosagem de glicose obtivemos as seguintes leituras em % T:

- Padrão: 70% e Teste: 60%

38. Foi feita a dosagem de glicose em duplicata como controle de qualidade. As leituras obtidas foram.

- Paciente 1 - 55% e 57%

- Paciente 2 - 39% e 57%

- Padrão - 55%

39. De acordo com os dados acima responda se você liberaria os resultados. Justifique sua resposta.

40. Quais as principais fontes de erro de uma dosagem bioquímica?

41. Cite os passos para se realizar uma leitura no espectrofotômetro.

42. Quais cuidados devem ser tomados com a cubeta e o espectrofotômetro ao se realizar dosagens 
bioquímicas?
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  SOLUÇÕES

• Sistema homogêneo de dois ou mais componentes 

• Composta por SOLUTO (subst. que se dissolve) + SOLVENTE (subs. que dissolve o soluto).

• Podem ser classificadas:

 - Quanto ao estado físico: sólida, líquidas ou gasosas.

 - Quanto à condutividade elétrica: iônicas ou moleculares

 - Quanto à proporção soluto/solvente: concentrada, diluída, saturada e supersaturada.

• Densidade: relação entre massa e o volume da solução expressa usualmente em g/mL e g/
cm3

D=m/v

• Concentração comum: relação entra massa de soluto por volume de solução expressa usu-
almente em gramas por litro (g/L).

C=m/v

• Concentração molar ou molaridade: relação entre número de mols do soluto por volume de 
solução expressa usualmente em mol por litro (mol/L).

M=n/v

• Percentual: indica a massa ou volume de soluto contido na solução, relacionando usual-
mente m/m, v/v e m/v, cuja expressão é %.

• Diluição: consiste em diminuir a concentração de determinada solução, através da adição 
de solvente.

C1xV1 = C2xV2
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 DILUIÇÕES DE AMOSTRAS

A diluição de amostras biológicas é frequentemente utilizada em técnicas quantitativas e semi-
-quantitativas, que determinam a concentração de constituintes ou o título de anticorpos. A determi-
nação do título de anticorpos, técnica que utiliza as diluições é de grande importância no diagnóstico 
de muitas doenças e do controle da cura.

Observe um exemplo:
- amostra de um portador de sífilis apresentou V.D.R.L. quantitativo até 1:128. Após o tratamen-

to o título passou para 1:4. À amostra diluída muitas vezes, 1:128, apresentou grande quantidade de 
anticorpos, que diminuíram (1 :4) após o tratamento.

Diluições simples

Quando expressamos: 1:20 - significa que temos 1 ml de amostra em 20ml de solução, ou seja, 
1 ml de amostra mais 19ml de diluente. O diluente utilizado depende da técnica. Geralmente é H2O 
destilada, fisiológico ou outra solução específica.

Podemos utilizar volumes diferentes de amostra e diluente e ter o mesmo fator de diluição.

Exemplo:

0,5 ml de amostra + 9,5 ml de diluente
1 ml de amostra + 19 ml de diluente

Para os cálculos necessários, como determinar o fator da diluição, volume total de amostra, 
utilizamos: FD = Vts 

                   Va

Onde: FD = fator de diluição 
Va = volume de amostra 
Vts = volume total de solução (volume de amostra + volume diluente).

Exemplos de diluições simples:

a) determinação do volume de amostra
dados: volume total........................ 10 ml                        20 = 10
 fator de diluição ................. 20 ml                                             Va
 volume de amostra ............ 0,5 ml
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b) determinação do volume total de solução 
dados: volume de amostra ........................ 0,1 ml         10 = Vts 

fator de diluição ................. 10                                   0,1 
volume total............ Iml 

 
c) determinação do fator da diluição 
dados: volume de amostra ....................... 0,5 ml 

volume total............ 0,5 + 4,5 = 5,0 ml           fd = 5  
Fator da diluição = 10 ou 1:10                             0,5 

 Diluições sucessivas: 
 
As diluições sucessivas utilizadas principalmente em técnicas que 

determinam o título de anticorpos consistem em preparar uma diluição a partir 
de outra, formando assim uma diluição seriada. 

 
 
Exemplos de diluições sucessivas: 
 

 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 4 Tubo 5 
Diluente 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 
Amostra 0,5 ml 0,5 ml do tubo 1 0,5 ml do tubo 2 0,5 ml do tubo 3 0,5 ml do tubo 4 
Diluição 1:2 1:4 (1:2 x 1:2) 1:8 (1:2 x 1:4) l:16 (1:2 x 1:8) 1:32 (1:2 x 1:16) 

 
 
 
ROTULAGEM 
 

Os rótulos em um laboratório são utilizados para identificação de 
reagentes, soluções, amostras e outras sustâncias. 

Sendo um meio apropriado para identificação é de fundamental 
importância, devendo ser tratado de forma especial para que ninca deixe 
dúvidas sobre o conteúdo do recipiente. São vários os exemplos de amostras, 
reagentes e soluções que tiveram de ser descartados, pois os cuidados a 
serem tomados com os rótulos foram negligenciados, tanto na sua eleboração 
quanto na sua conservação. 

No ambiente laboratorial são encontrados três tipos de rótulos: rotúlos 
preparados pelo próprio laboratório, rótulos elaborados pelos fornecedores e 
rótulos que acompanham amostras coletadas. 

Nenhum frasco de reagente ou solução preparado pelo laboratório deve 
ficar sem identificação, devendo conter informações indispensáveis sobre o 
conteúdo do frasco. É importante informar sobre o tipo de substância usada na 
solução, sua fórmula molecular, a concentração final, a data do preparo, nome 
do responsável, se necessário a validade, temperatura de estocagem, forma de 
manuseio, cuidados, uso de EPI’s e presença de impurezas. 

 

b) determinação do volume total de solução
dados: volume de amostra ........................ 0,1 ml               10 = Vts
             fator de diluição ................. 10                                            0,1
             volume total............ I ml

c) determinação do fator da diluição
dados: volume de amostra ....................... 0,5 ml
             volume total............ 0,5 + 4,5 = 5,0 ml                       fd = 5 
             Fator da diluição = 10 ou 1:10                                            0,5

Diluições sucessivas:

As diluições sucessivas utilizadas principalmente em técnicas que determinam o título de anti-
corpos consistem em preparar uma diluição a partir de outra, formando assim uma diluição seriada.

Exemplos de diluições sucessivas:

 ROTULAGEM

Os rótulos em um laboratório são utilizados para identificação de reagentes, soluções, amostras 
e outras sustâncias.

Sendo um meio apropriado para identificação é de fundamental importância, devendo ser tra-
tado de forma especial para que ninca deixe dúvidas sobre o conteúdo do recipiente. São vários os 
exemplos de amostras, reagentes e soluções que tiveram de ser descartados, pois os cuidados a serem 
tomados com os rótulos foram negligenciados, tanto na sua eleboração quanto na sua conservação.

No ambiente laboratorial são encontrados três tipos de rótulos: rotúlos preparados pelo próprio 
laboratório, rótulos elaborados pelos fornecedores e rótulos que acompanham amostras coletadas.

Nenhum frasco de reagente ou solução preparado pelo laboratório deve ficar sem identificação, 
devendo conter informações indispensáveis sobre o conteúdo do frasco. É importante informar sobre 
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o tipo de substância usada na solução, sua fórmula molecular, a concentração final, a data do preparo, 
nome do responsável, se necessário a validade, temperatura de estocagem, forma de manuseio, cui-
dados, uso de EPI’s e presença de impurezas.

 URINÁLISE

Este exame fornece informações úteis sobre as doenças envolvendo os rins e o trato urinário 
inferior. Avalia também distúrbios funcionais (fisiológicos) e estruturais (anatômicos).

No exame de urina analisamos três fases:
 - física

 - química

 - microscópica

Tipos de coleta da urina

• Amostra de 24 horas;

• Jato médio de micção espontânea, orientar para a assepsia e desprezar primeira porção da 
urina, na mulher lavar a vulva e o introito vaginal com água e sabão, nos homens lavar a 
glande e o meato uretral;

• Amostras pediátricas;

• Amostra colhida por cateter;

• Punção suprapúbica.

Cuidados na coleta da urina

• O recipiente deve ser limpo e seco e estéril quando tiver exame complementar (cultura);

• O recipiente deverá ser corretamente identificado: nome, data e horário da coleta;

• Coletar de 20 a 100 mL e entregar imediatamente no laboratório.

Cuidados com a amostra de urina

• Se não for examinada dentro de uma hora e recomendado refrigerar a amostra;

• Refrigeração pode provocar aumento da densidade e precipitação de fosfatos e uratos 
amorfos que podem prejudicar na análise microscópica;

• Para corrigir, deixa a amostra à temperatura ambiente por 30 minutos.



Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Curso Técnico em Análises Clínicas– – Etapa 1

379

Fundamentos em Análises Clínicas

Alteraçoes na urina não conservada

• Degradação da ureia em amônia por bactérias produtoras de urease com aumento do pH;

• Glicólise e utilização da glicose pelas bactérias com diminuição da glicose;

• Volatilização das cetonas e sua diminuição;

• Exposição à luz com decomposição da bilirrubina e sua diminuição;

• Há diminuição do urobilinogênio pela sua oxidação a urobilina;

• Aumento do nitrito pela redução do nitrato pelas bactérias;

• Proliferação de bactérias provocando aumento da turvação; na urina alcalina diluída há 
desintegração das hemácias e dos cilindros;

• Com oxidação ou redução de metabólitos há alteração na coloração.

Exame físico

• Volume

• Aspecto

• Densidade 

Volume

Diretamente proporcional à ingestão hídrica. Varia também com a transpiração, na secreção de 
hormônio antidiurético e na necessidade de excretar grande quantidade de soluto.

VALOR DE REFERÊNCIA: de 600 a 2000 mL

Poliúria:

Aumento no volume urinário. Ocorre no DM, DI, esclerose renal, rim amiloide, glomerulonefri-
te, uso de diuréticos, cafeína ou álcool que reduz a secreção do hormônio antidiurético.

Oligúria:

Diminuição no volume urinário. Ocorre na desidratação, vômitos, diarreias, transpiração, quei-
maduras graves, nefrose e fase de formação de edemas.

Anúria:

Menos de 50 ml de urina em 24 horas. Ocorre em obstrução da via excretora lesão renal grave, 
diminuição do fluxo sanguíneo para os rins (insuficiência renal aguda).
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Coloração
É devida a um pigmento denominado UROCROMO que é um produto do metabolismo endóge-

no. A coloração indica de forma grosseira o grau de hidratação ou de concentração de solutos.

Procedimento: 

Observar macroscopicamente a coloração da urina. Cor da urina normal:

• amarelo-claro;

• amarelo-citrino;

• amarelo-escuro;

• âmbar.

Condições que alteram a cor da urina:

• Presença anormal de BILIRRUBINA, AMARELO-ESCURO OU AMBAR (com espuma amarela);

• Doenças hepáticas: AMARELO ESVERDEADO, CASTANHO OU ESVERDEADO;

• Urina com hemácias: ROSA, VERMELHO;

• Urina com hipúria ou quilúria: BRANCO;

Medicamentos:

• Piridium, heludin: LARANJA;

• Laxantes a base de antraquinonas, levodopa e fenolsulftaleinas: VERMELHA;

• Nitrofurantoina, metronidazol, sorbitol e furazolidona: CASTANHO;

• Metrocarbamol: VERDE.

Aspecto

Refere-se a transparência da urina. Urina recém-eliminada geralmente é límpida.

Procedimento:

Observar visualmente:
• Límpido;
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• Ligeiramente turvo;

• Turvo;

• Acentuadamente.

Substâncias que provocam turvação:

• Cristais, leucócitos, hemácias, bactérias, sêmen, linfa, lipídeos, células epiteliais, muco e 
contaminantes (talcos, medicamentos).

Densidade
Avalia a capacidade de reabsorção renal. Talvez seja a primeira função renal a se tornar deficien-

te. A densidade medida na urina é influenciada pelo número de partículas dissolvidas bem como pelo 
tamanho das mesmas.

Procedimento: 

Métodos disponíveis: fita reagente, refratômetro, urinômetro.

Refratometro: 

Usa-se pequenos volumes e mede o índice de refratividade.

• Calibra o refratômetro com água destilada;

• Homogeinizar urina, evitar bolhas;

• Carregar o refratômetro;

• Fazer leitura em escala especifica

VALOR NORMAL: 1.010 A 1.030

Alterações da densidade:

Depende do grau de hidratação do paciente variando de 1.001 a 1.035. Aumenta em pacientes 
submetidos à pielografia venosa, proteinúria e glicosúria.

Exames Químicos

Proteínas, Glicose, Cetonas, Bilirrubinas, Sangue, Urobilinogênio, Nitrito, Leucócitos, pH.
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Reação de pH
Os pulmões e os rins são os principais reguladores do equilíbrio ácido-básico do organismo. 

Ajuda detectar distúrbios eletrolíticos sistêmicos de origem metabólica ou respiratória, distúrbio da 
incapacidade renal de produzir ou reabsorver ácidos ou bases. O controle do pH e feito principalmen-
te da dieta, embora possam ser usados alguns medicamentos. É importante também na identificação 
dos cristais observados no exame microscópico do sedimento e no tratamento que exija que a urina 
esteja em um determinado pH.

Procedimento: 

Fita reagente: mede pH com variação de 1 unidade entre 5 e 9

Fundamento: usa-se um sistema de indicador duplo de vermelho de metila e azul de bromoti-
mol. O vermelho de metila é ativo na faixa de 4,4 a 6,2 produzindo uma mudança de verme-
lho para amarelo. O azul de bromotimol é ativo na faixa de 6,0 para 7,6 e passa do amarelo 
para azul. Assim, na faixa de 5 a 9 medida pelas tiras, podem ser vistas cores que vão desde 
o laranja, com pH 5, passando pelo amarelo e o verde ate o azul escuro final com pH 9.

VALORES DE REFERÊNCIA: 4,5 a 8,0

Interferentes:

- Bactérias podem tornar o pH alcalino, pois converte a ureia em amônia;

- Não umedecer excessivamente a fita, para que o tampão acido da proteína não escorra na 
placa de pH, tornando esse laranja;

Urinas ácidas: dietas ricas em proteínas, acidose metabólica ou respiratória, alguns medicamen-
tos.

Urinas básicas: dietas ricas em frutas e verduras, medicamento com caráter alcalino, após vômi-
tos repetitivos, alcalose metabólica ou respiratória.

Proteínas
Na urina normal aparecem pequenas quantidades de proteínas, em geral menos de 10 mg/dL 

ou 150 mg / 24 horas. Consiste principalmente de albumina (baixo PM) e proteínas produzidas no 
trato urogenital (Tamm-Horsfall).
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Procedimento:

Fita reagente: Fundamento: “erro proteico dos indicadores” pelas proteínas em contato com 
Tetrabromofenol ou tetraclorofenol mais tampão acido para manter o pH constante em 3,0. Sensível 
para albumina e necessário teste confirmatório com acido sulfossalicílico a 3 %.

Resultado: 

Negativo

Traços +1,+2,+3

Falso positivo: Urina muito alcalina anula o sistema de tamponamento, produzindo elevação do 
pH e mudança na cor.

Falso negativo: contaminação com detergentes

Significado clinico:

 Proteinúria: Lesão da membrana glomerular, distúrbios que afetam a reabsorção tubular, mie-
loma múltiplo, proteinúria ortostática, hemorragia, febre, fase aguda de várias doenças. Após exercí-
cios físicos extenuantes ou em caso de desidratação, mulheres grávidas nos últimos meses podendo 
indicar pré-eclampsia.

Cetonúria
Englobam 3 produtos intermediários do metabolismo das gorduras.

•  acetona 2%

•  ácido- acetoacético 20%

•  ácido- hidroxidobutírico 78%

Presença de cetonúria indica:

Falha no tratamento com insulina no DM provoca desequilíbrio eletrolítico, a desidratação e se 
não corrigida a acidose que pode levar ao coma.

‘

Procedimento:

Fita reagente :Contém nitroprussiato de sódio que reage com ácido acetoacético e acetona em 
meio alcalino produzindo coloração.
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Resultado: 

Negativo.

Positivo +1,+2,+3;

Interferentes:

Falso positivo - após utilização de ftaleinas, fenilcetonas, 8-hidroxiquinolonas ou metabólitos de 
L- dopa;

Falso negativo - drogas anti-hipertensivas.

Significado clínico:

DM, perda de carboidratos por vômitos, carência alimentar, redução de peso.

Bilirrubina
É um produto da degradação da hemoglobina, formada no baço, fígado e medula óssea. Trans-

portado ao sangue por proteínas. A bilirrubina indireta não atravessa a barreira glomerular dos rins. 
No fígado a bilirrubina é conjugada com o acido glicurônico, formando o glicuronídeo de bilirrubina 
se torna hidrossolúvel e atravessa os glomérulos renais. Cerca de 0,02 mg / dL na urina de pacientes 
normais,não se detecta pelos métodos usuais. Presença de bilirrubina na urina sugere obstrução do 
fluxo biliar, a urina e escura e apresenta uma espuma amarela.

Bilirrubinúria:

Nível sérico de bilirrubina direta elevada, icterícia e fezes acólicas.

Procedimento:

Fita reagente: sal diazóico em meio ácido.

Significado clinico:

- Obstrução do ducto biliar;

- Lesão hepática (hepatite, cirrose);

- Câncer;
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-Doença na vesícula biliar.

Glicose
Em condições normais quase toda glicose filtrada pelos glomérulos é reabsorvida pelo túbulo 

proximal, através do transporte ativo, por isso a urina contem quantidades mínimas de glicose.

LIMIAR RENAL: 160 a 180 mg/dL Glicosúria quando o limiar renal e ultrapassado Ex: DM

Procedimento:

Fitas reagente: Glicose oxidase (GOD) ou peroxidase (POD), mais tampão e cromogênio

Glicose + H2O (GOD) = acido glicônico + H2O2

H2O2 + cromogênio = (POD) cromogênio oxidado muda de cor

Pesquisar com reativo de Benedict para crianças ate 2 anos, para detectar açucares redutores 
galactose,lactose ,frutose ou metabolitos de drogas.

Resultado:

 normal até 35 mg / 24 horas. Traços,+1,+2,+3

Urobilinogênio
Pigmento biliar resultante da degradação da hemoglobina. E produzido no intestino a partir da 

redução da bilirrubina pela ação das bactérias intestinais. No intestino a bilirrubina livre e reduzida 
em urobilinogênio e estercobilinogênio e a maioria excretada nas fezes como estercobilinas. Pequena 
quantidade do urobilinogênio e absorvida pela circulação portal do cólon e é dirigida ao fígado onde 
e excretada novamente na bile. Normalmente uma pequena quantidade chega aos rins e é filtrado 
pelos glomérulos.

NORMAL: 0,5 a 2,5 mg / 24 horas.

Procedimento:

Fita reagente: sal de diazônio estável. Na presença de urobilinogênio produz um composto azoi-
co que varia de rosa a vermelho. Se positivo confirmar pelo reativo Erlich.
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Resultado: 

Normal

Positivo

Significado clinico:

- hepatopatias

- distúrbios hemolíticos

Nitrito
Útil na infecção inicial da bexiga, que se não tratado evolui para pielonefrite, que acarreta lesão 

dos tecidos renais, hipertensão e até mesmo septicemia. Serve para avaliar antibióticoterapia, infec-
ções recorrentes em diabéticos e mulheres grávidas que são consideradas de alto risco para infecção 
urinaria.

Procedimento:

Fita reagente: Certas bactérias tem a capacidade de reduzir o nitrato constituinte normal da 
urina em nitrito que normalmente não aparece na urina. Para determinação do nitrito deve-se sus-
pender o antibiótico por 3 dias e a urina deve permanecer na bexiga por 4 horas.

Resultado:

Negativo

Positivo

Interferentes: 

leveduras e bactérias gram positivas não reduzem o nitrato.

Significado clínico:

Cistites, pielonefrites, avaliação terapêutica de antibióticos, seleção das amostras para culturas.
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Obs: Para cultura, exige-se que uma amostra de urina positiva tenha 100.000 ger-
mes por mL.

Sangue
O sangue pode estar na urina na forma de hemácias integras ou de hemoglobina livre produzida 

por distúrbios hemolíticos ou por lise de hemácias no trato urinário (hemoglobinúria). A análise quí-
mica é o método mais preciso para determinar a presença de sangue na urina, pois no sedimento só 
veremos as hemácias integras.

Procedimento:

Fita reagente: Utiliza as atividades da peroxidase da hemoglobina. Existem duas escalas cromá-
ticas separadas para hemácias e hemoglobina.

Cromogenio + H2O2 (na fita) = H2O2 + cromogenio --- POD (o O2 da Hb oxida o cromógeno) – 
cromógeno oxidado muda de cor.

-Na presença de hemoglobina livre aparecerá cor uniforme
- As hemácias íntegras ao entrarem em contato com as tiras são lisadas, o que determina pre-

sença ou ausência de sangue e a hemoglobina liberada, produz reação isolada com formação de pe-
quenas manchas. Na análise da fita estabelece a diferença entre hemoglobinúria e hematúria e não 
sua quantificação.

Resultado:

Negativo
Positivo 1+,+2,+3
Positivo para hemoglobina

Obs.: CONFIRMAR COM REATIVO DE Johanssen KOH + fenolftaleína
H2O2 + fenolftaleína POD – (Hb atua sobre a H2O2 que libera O2 que oxida a fenolf-

taleína) fenolftaleína oxidada em meio básico muda cor de rosa a vermelha.

Significado clínico:

Hematúria:

Cálculos renais, glomeronefrites, tumores, traumatismos, pielonefrite, exposição a drogas.
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Hemoglobinúria: 

Lise das hemácias no trato urinário, hemólise intravascular, (transfusões, anemia hemolítica, 
queimaduras graves, infecções).

Mioglobinúria: 

(Proteína muscular): produz reação positiva para sangue, produz coloração vermelha na urina. 
Suspeita-se da mesma quando há destruição muscular traumas, coma prolongado, convulsões, doen-
ças musculares atróficas e exercícios físicos severos.

Leucócitos

Indica uma possível infecção do trato urinário.

Procedimento:

Fita reagente: Utiliza as esterases presentes nos granulócitos.
Sensibilidade de 81 % a 94 % e uma especificidade de 69% a 83 %.

Resultado:

Negativo
Positivo +1,+2<+3

Interferências: Densidade específica alta onde a crenação dos granulócitos pode impedir a libe-
ração das esterases

Significado clínico:

 Todas as infecções renais e do trato urinário. Aumentados também transitoriamente nos esta-
dos febris e exercícios severos.

EXAME MICROSCÓPICO: Exame Qualitativo do sedimento urinário e

exame Quantitativo do sedimento urinário.

O exame microscópico do sedimento urinário tem a finalidade de detectar e identificar os ele-
mentos insolúveis que acumulam na urina durante o processo de filtração glomerular e a passagem 
do líquido através dos túbulos renais e trato urinário inferior. Os elementos são: hemácias, leucócitos, 
cilindros, células epiteliais, bactérias, leveduras, parasitas, muco, espermatozoides, cristais e artefa-
tos.
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Metodologia:

- As amostras examinadas devem ser recentes ou corretamente conservadas;
- Após o exame físico-químico, medir 10,0ml de urina homogeneizada em um tubo cônico;
- Centrifugar a urina a 1.500 rpm por 5 minutos;
- retirar 9 mL do sobrenadante e reservar,(para as provas complementares);
- após deixar 1 mL, agitar o sedimento vigorosamente.

Exame qualitativo:

Após homogeneizar o sedimento, colocar uma gota (50μL) do sedimento na lâmina de micros-
copia, e cobrir com uma lamínula. Examinar ao microscópico, pelo menos 10 campos verificando se a 
distribuição dos elementos está uniforme. O resultado será dado em elementos figurados, por campo 
microscópico, estabelecendo uma média. Deve-se contar em aumento de 40x.

Valores normais: 

0 a 2 hemácias por campo
0 a 5 leucócitos por campo
0 a 5 células epiteliais por campo
Relatar o número de cilindros observado por campo

Exame quantitativo:

Após homogeneizar o sedimento, preenche-se a câmara de Neubauer, com a objetiva de 10x, 
percorre-se a câmara em toda sua extensão, para verificar se a distribuição dos elementos está unifor-
me, e após faz a contagem em aumento de 40x.

Resultado:

- Para obtenção do número de células epiteliais por mLde urina, conta-se os 4
quadrantes laterais da câmara de Neubauer, multiplica-se o número de células
contadas por 250;
- Para obtenção do número de leucócitos por mL de urina, contam-se os 4 quadrantes laterais da 

câmara de Neubauer, multiplica-se o número de células contadas por 250;
- A contagem de hemácias é realizada no retículo central da câmara de Neubauer, multiplica-se 

o número de células por 1000.

Valores normais: 

até 10.000 células/ ml de urina 
até 7.000 leucócitos/ ml de urina
até 5.000 hemácias/ ml de urina
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Componentes do sedimento urinário:

Hemácias:

Aparecem como discos incolores tendo cerca de 7um de diâmetro. Na urina concentrada, as cé-
lulas encolhem e aparecem como discos crenados (células pequenas com bordas onduladas), enquan-
to na urina alcalina, elas incham e se lisam rapidamente, liberando sua hemoglobina, permanecendo 
só a membrana, essas células são denominadas células fantasmas. Em certas ocasiões, as hemácias, 
podem ser confundidas com gotículas de óleo ou células leveduriformes, entretanto, as gotículas de 
óleo apresentam grande variação de tamanho e são altamente refringentes, e as células de leveduras 
apresentam brotamento.

Significado clínico: 

Seu aparecimento tem relação com lesões na membrana glomerular, ou nos vasos do sistema 
urogenital. Uma grande quantidade de hemácias costuma decorrer de glomerulonefrite, mas tam-
bém é observada em casos de infecção aguda, reações tóxicas e imunológicas, neoplasias e distúrbios 
circulatórios que rompem a integridade dos capilares renais. Hemácias de tamanho variáveis, com 
protrusões celulares fragmentadas, são chamadas dismórficas, e estão associadas principalmente à 
hemorragia glomerular, cálculos renais, infecções e exercícios físicos intensos.

Células epiteliais

São vistos três tipos de células epiteliais na urina, classificados quanto ao seu local de origem no 
sistema geniturinário.

- Células escamosas: revestimento interno da vagina e porções inferiores da uretra masculina e 
feminina. Quando aparece em grande quantidade, representam contaminação vaginal.

- Células epiteliais transicionais ou caudadas: originam-se do revestimento da pelve renal, da 
bexiga e da porção superior da uretra. São menores, esféricas, caudadas ou poliédricas, com núcleo 
central. Quando presente em grande número, e com morfologia alterada, deve-se suspeitar de carci-
noma renal.

- Células dos túbulos renais: são redondas, possuem um núcleo redondo e excêntrico. Apare-
cem em doenças que causam lesão tubular: pielonefrite, reações tóxicas, infecções virais, rejeição de 
transplantes, efeitos secundários da glomerulonefrite.

Leucócitos

Aparecem como esferas granulosas, com cerca de 12um de diâmetro, possuem grânulos cito-
plasmáticos e núcleos lobulados. São rapidamente lisados na urina hipotônica (diluída), ou alcalina, 
aproximadamente 50% são perdidos após 2 a 3 horas na urina em repouso e em temperatura ambien-
te, portanto, a realização de um exame imediato após a coleta é fundamental.       

Denomina-se leucócito, aos glóbulos brancos que conservam suas características morfológicas 
intactas, reservando o termo piócitos aos elementos degenerados que abundem as infecções puru-
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lentas. Podem estar presentes na urina devido a uma lesão glomerular ou capilar, mas também são 
capazes de migrar de forma ameboide através dos tecidos, indo para locais de inflamação ou infecção.

Piúria: infecções bacterianas (pielonefrite, cistite, prostatite, e uretrite), litíase,
glomerulonefrite, lúpus eritematoso sistêmico, tumores.

Cilindros

Os cilindros são formados no interior da luz do túbulo contornado distal e ducto coletor, suas 
formas são representativas da luz do túbulo, consistindo de lados paralelos e extremidades arredon-
dadas, o tamanho, depende da área de sua formação. O principal componente é a proteína de Tamm-
-Horsfall, uma glicoproteína excretada pela porção grossa ascendente da alça de Henle e pelo túbulo 
distal.

Nas doenças renais, eles estão presentes em grande quantidade e sob várias formas. A quan-
tidade aumentada de cilindros indica que a doença renal é disseminada e que vários néfrons encon-
tram-se envolvidos. Também podem estar presente em indivíduos normais, após um exercício físico 
severo.

Os cilindros são classificados de acordo com sua matriz, tipo de inclusão e tipo celular presente 
no seu interior.

Cilindro Hialino: são transparentes à microscopia, constituídos quase inteiramente por proteína 
de Tamm-Horsfall. São encontrados na doença renal e transitoriamente após exercício severo, insufi-
ciência cardíaca congestiva, estados febris e uso de diuréticos.

 Disponível em: <http://www.michelerotunno.com/casts.html>. Acessado em 18 Fev 2016.

Cilindro Céreo: representam um estágio avançado do cilindro hialino, é altamente refringente. 
São frequentemente observados em pacientes com insuficiência renal crônica (estase do fluxo uriná-
rio), durante a rejeição aguda ou crônica de um aloenxerto renal.

Disponível em: <http://www.michelerotunno.com/casts.html>. Acessado em 18 Fev 2016.
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Cilindros Granulosos: O aparecimento de cilindros granulosos grosseiros e finos é representativo 
da desintegração dos cilindros celulares ou leucocitários que permanecem nos túbulos como resultado 
de estase urinária. Também pode ser de origem bacteriana, de cristais (uratos) ou agregados proteicos. 
Os cilindros granulosos são observados em estase do fluxo urinário, infecção do trato urinário, estresse, 
e exercício severo.

Disponível em: <http://www.michelerotunno.com/casts.html>. Acessado em 18 Fev 2016.

Cilindros Hemáticos: contém hemácias emaranhadas ou ligadas à matriz das proteínas de Tamm-
-Horsfall, sua coloração é vermelho-laranja, porém quando o cilindro envelhece começa a lise celular, 
liberando hemoglobina, apresentando coloração marron-amarelada. A presença de cilindros hemáti-
cos indica sangramento proveniente do interior dos néfrons, glomerulonefrite aguda, nefropatia pela 
Ig A, e infarto renal.

Disponível em: <http://www.basesmedicina.cl/nefrologia/12_8_9_sindrome_nefritico/contenidos.htm>. Acessado 
em 18 Fev 2016.
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Cilindro Leucocitário: Os leucócitos penetram na luz tubular a partir do interstício, entre as cé-
lulas epiteliais tubulares. Os cilindros são refringentes, aparecem grânulos, e, se não iniciada sua de-
sintegração, serão observados núcleos multilobolados. A presença de cilindros leucocitários significa 
inflamação ou infecção dentro do néfron, porém podem estar presentes em razão do efeito quimiotá-
tico do complemento, aparecendo na glomerulonefrite e síndrome nefrótica.

Disponível em: <http://: www.professorwellington.zip.net >. Acessado em 18 Fev 2016.

Bactérias

A presença de bactérias pode ou não ser significativa, dependendo do método de coleta uri-
nária e quanto tempo se passaram entre a coleta e a realização do exame. Bactérias com forma de 
bastonetes são as mais comuns observadas, em virtude dos microrganismos entéricos serem os mais 
frequentemente encontrados nas infecções do trato urinário. Se a infecção estiver presente, muitos 
leucócitos são visualizados no sedimento.

Resultado: deve ser confirmado através de bacterioscopia, pela coloração de Gram.

Filamentos de muco

O muco é um material proteico (mucina ou fibrina), produzido por glândulas e células epiteliais 
do trato urogenital. Na microscopia, aparecem estruturas filamentosas com baixo índice de refração, 
exigindo observação em luz de baixa intensidade. Não é considerado clinicamente significativo.

Resultado: a quantificação de muco é dada em cruzes

Cristais

É comum encontrar cristais na urina. Deve-se proceder à identificação para ter certeza de que 
não representam anormalidades. São formados pela precipitação dos sais de urina submetidos a alte-
rações de pH, temperatura, ou concentração que afeta a solubilidade. Um pré-requisito para a identi-
ficação de cristais, é o conhecimento do pH urinário.
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Cristais encontrados na urina em pH ácido: 
- Uratos amorfos: aparecem como pequenos grânulos amarelo-castanho. 
- Uratos cristalinos: pequenas esferas marrons ou agulhas incolores. 
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Cristais encontrados na urina em pH ácido:

- Uratos amorfos: aparecem como pequenos grânulos amarelo-castanho.
- Uratos cristalinos: pequenas esferas marrons ou agulhas incolores.
- Ácido úrico: possuem quatro lados, são achatados, amarelos ou vermelhos acastanhados. Po-

de-se apresentar com outra forma, mas não são incolores.
- Oxalato de cálcio: são octaedros incolores que lembram envelope.

Acido Úrico

Disponível em: <http://petcare.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/cristais-de-acido-urico-002.jpg>. Aces-
sado em 18 Fev 2016.

Oxalato de cálcio

Disponível em: <http://mundobiomedico.com.br/tag/oxalato-de-calcio/>. Acessado em 18 Fev 2016.
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Cristais encontrados na urina em pH alcalino: 
-   Fosfato amorfo: grânulos amorfos incolores que aparecem aglomerados. 
- Fosfatos cristalinos (triplo): apresentam variação de tamanho, aparecem 
como prismas incolores com extremidade oblíquas, formas planas 
(samambaia), ou flocos incolores. 
- Carbonato de cálcio: pequenos grânulos ou esferas incolores. 
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Cristais encontrados na urina em pH alcalino:

-   Fosfato amorfo: grânulos amorfos incolores que aparecem aglomerados.
-   Fosfatos cristalinos (triplo): apresentam variação de tamanho, aparecem como prismas inco-

lores com extremidade oblíquas, formas planas (samambaia), ou flocos incolores.
-   Carbonato de cálcio: pequenos grânulos ou esferas incolores.

Fosfato Triplo

Disponível em: <http://professorwellington.zip.net/images/4.jpg>. Acessado em 18 Fev 2016.

 
 
FOSFATO TRIPLO 
 

 
 
FONTE: www.professorwellington.zip.net  
 

 
 



Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Curso Técnico em Análises Clínicas– Etapa 1

396

Fundamentos em Análises Clínicas

FONTES BIBLIOGRÁFICAS

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância sanitária. Limpeza e Desinfecção de Superfícies. Brasília, 2010.

APECIH – Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar. Monografia: Limpeza, De-
sinfecção de Artigos e Áreas Hospitalares e Antissepsia. São Paulo, 2004.

Apostila de Bioquímica Básica, 1999, Departamento de Bioquímica Celular, ICB – UFMG.

Apostila de Segurança em laboratório. CEFET/MG.

Associação Americana de Saúde Pública - Profilaxia das Doenças Transmissíveis O.P.A.S – 1965.

BRASIL. Ministério da saúde. Coordenação de Controle de Infecção. Processamento de Artigos e Su-
perfícies e Estabelecimentos de Saúde. Brasília, 1994.

Gerenciamento de resíduos químicos e biológicos – Adriana dos Santos – FUMEC/FCS.
Lab Consult - Dra. Luisiane M. F. Vieira - PALC 2002.

Manual de Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica - Módulo l - Ministério da Saúde 2001.

MOTTA, V.T., Bioquímica Clínica para o Laboratório, Princípios e Interpretações. 5ª edição, editora 
Medbook. 2009.

Química: Na abordagem do cotidiano. Tito e Canto. Vol 2.
Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial para coleta de 
sangue venoso. São Paulo: SBPC. 2007.

RESOLUÇÃO - RDC Nº 32, DE 27 DE JUNHO DE 2013.

Revista Laes e Haes - outubro e novembro 1997.

Segurança em laboratórios químicos – Miriam Stassun dos Santos – CEFET/MG.

Tratado e Diagnóstico Clínico por Métodos Laboratoriais - John Bernard Henry.



Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Curso Técnico em Análises Clínicas– – Etapa 1

397

Fundamentos em Análises Clínicas

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Apostila de Atualização em Hematologia - Faculdade de Farmácia – UFMG.

Apostila de Microbiologia Básica, Departamento de Microbiologia, 1997, ICB – UFMG.

Associação Americana de Saúde Pública - Profilaxia das Doenças Transmissíveis O.P.A.S – 1965.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Comitê Brasileiro de Análises Clínicas e Diagnós-
tico in vitro. Laboratório clínico – Requisitos e recomendações para o exame de urina. ABNT NBR 
15.268:2005, Rio de Janeiro, 2005.

Hematologia e Imunologia; Willian de Freitas Carvalho - Técnicas Médicas – Editora COOPMED, 2001.
Lab Consult - Dra. Luisiane M. F. Vieira - PALC 2002.

Manuais Benckton e Diekson (BD).

MANUAL DE MICROSCOPIA – História, descrição e uso do microscópio óptico, Auxilab, S. L.

Manual de Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica - Módulo l - Ministério da Saúde 2001.

MOTTA, V.T., Bioquímica Clínica para o Laboratório, Princípios e Interpretações. 5ª edição, editora 
Medbook. 2009.

Otto Bier - Microbiologia e Imunologia.

Química: Na abordagem do cotidiano. Tito e Canto. Vol. 2.

Revista Laes e Haes - outubro e novembro 1997.

Tratado e Diagnóstico Clínico por Métodos Laboratoriais - John Bernard Henry.




