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  PREFÁCIO 

 Avaliar é sempre um desafio. Bem avaliar 

constitui um desafio maior ainda. Esta obra traz o 

resultado de um tipo de avaliação bem sucedida. 

A AGDA (Avaliação Geral de Desempenho 

do Acadêmico) que foi implantada em nossa 

instituição tem sido muito bem avaliada por todos 

que com ela têm contato. 

Explicar todo o processo que a compõe, 

desde sua elaboração até a sua aplicação aos 

nossos acadêmicos, evidenciou como uma audácia 

louvável desta equipe da qual tenho tanto orgulho. 

Parabéns a todos os que se dedicaram à 

publicação deste livro (e-book) que, tenho certeza, 

contribuirá com o interessante debate acerca do 

saber bem avaliar, sendo capaz de oxigenar o 

ambiente acadêmico, por meio de implementação 

de ferramentas inovadoras, tais quais as que 

configuram as metodologias ativas.  

Demerval Sena Aires 
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INTRODUÇÃO 

 

Este e-book nasceu da ideia de tornamos 

público um projeto de muito sucesso na Faculdade 

Sena Aires (Facesa), em Valparaíso (Goiás): a 

AGDA – Avaliação Geral de Desempenho do 

Acadêmico. 

Elaborar e aplicar esta avaliação 

contextualizada envolve vários setores desta 

faculdade. Por isso, cada profissional que participa 

da AGDA escreveu em um capítulo sua tarefa. 

A obra se organiza nas próprias etapas 

sucessivas da AGDA, de forma a proporcionar ao 

leitor o entendimento de todo o processo, capítulo a 

capítulo. 

O capítulo 1 aborda a importância da 

educação. O capítulo 2, metodologias ativas. 

Ambos contextualizam nossa avaliação. 

O capítulo 3 traz a contextualização, 

descrição do instrumento, objetivos e estrutura da  
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avaliação geral de desempenho do acadêmico 

(AGDA). 

Já o capítulo 4 explica a formação geral 

(comum a todos os cursos), correlacionando a 

AGDA ao Enade. 

Os capítulos 5, 6 e 7 abordam o ciclo básico 

da Agda: primeiro, segundo e terceiro períodos 

respectivamente. 

No capítulo 8, temos o ciclo pré-

profissionalizante da Farmácia - requisitos e 

sequência cronológica para elaboração de 

questões pré-profissionalizantes. O capítulo 9 fala 

do ciclo profissionalizante da Farmácia e disciplinas 

ativas: desafio de formar um farmacêutico com o 

perfil que o país necessita. 

Já o capítulo 10 aborda o ciclo pré-

profissionalizante da Fisioterapia. O capítulo 11, o 

ciclo profissionalizante do curso de Fisioterapia da 

Facesa. 
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 No capítulo 12, temos o ciclo pré-

profissionalizante e ciclo profissionalizante da 

Enfermagem. 

 É no capítulo 13 que há o detalhamento de 

todo o processo que envolve a revisão de texto da 

AGDA. 

 O capítulo 14 explica a diagramação e 

finalização dos gabaritos da AGDA. 

 No capítulo 15 tem-se a explicação da 

impressão dos pilotos, dos ajustes de revisão e do 

encaminhamento para reprodução. 

 O último capítulo, de número 16, traz o 

currículo resumido dos autores que tornaram esta 

obra possível. Há, ainda, o detalhamento dos 

cargos e funções da Facesa no primeiro semestre 

de 2017. 

 Boa leitura a todos! 

 

Jonas Rodrigo Gonçalves 
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CAPÍTULO 1: 

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 

 
Cristilene Akiko Kimura 

Francisco de Assis Batista 
Jonas Rodrigo Gonçalves 

Ana Lúcia Mendonça Santos 
Ericka Morais Chaves 

 

 

“Ensinar exige a convicção de que a mudança é 

possível. Ensinar exige compreender que a 

educação é uma forma de intervenção no mundo. 

Ensinar não é transferir conhecimento”. Paulo 

Freire 

 

Contextualização do plano histórico do sistema 

de ensino brasileiro e a perspectiva atual da 

educação 

 

Inicialmente convém falar que o desenho 

histórico do sistema de ensino brasileiro se orienta 

pela herança cultural, pelo desenvolvimento 
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econômico e, sobretudo, pela organização política. 

Essa representação histórica evidencia o formato 

da educação brasileira e é responsável por parte 

dos problemas educacionais atuais. Ela justifica 

como se configuraram as concepções pedagógicas 

nos espaços escolares até então. Tal perspectiva é 

uma das bases que ainda sustentam o sistema 

tradicional de ensino cuja articulação de suas 

práticas se dá por meio da centralidade, da relação 

imediata de poder, da unidirecionalidade e da 

educação à qual o professor se coloca na condição 

de detentor do saber, mediante o que lhe é mais 

confortável (MOREIRA; RIBEIRO, 2016). 

As teorias da educação que nortearam a 

escola tradicional se confundem com as próprias 

raízes da escola tal como é concebida a instituição 

de ensino (MOREIRA; RIBEIRO, 2016; LEÃO, 

1999). 

A atualidade dos sistemas educacionais 

segue uma organização ideológica de que cabe ao 

professor uma formação razoável que lhe permita 
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conduzir classes com lições e disciplinas bem 

definidas. Nesse sentido, a escola exerce uma 

prática do esforço individual e meritório, com 

métodos que se baseiam na repetição e na 

memorização, e que os pressupostos de 

aprendizagem preveem autoridade docente e 

conteúdos impostos como meio de assegurar a 

atenção, a ordem e o silêncio.  

Tradicionalmente, a educação se baseia em 

metodologias de “transmissão” de conhecimentos. 

Porém, agora se exige a formação de profissionais 

com perfil crítico reflexivo e capazes de trabalhar 

em equipe, tendo a metodologia como instrumento 

de transformação (MOREIRA; RIBEIRO, 2016; 

COTTA et al., 2012; SAVIANI, 1991). 

Por outro lado, então, o que se espera hoje é 

que a educação se baseie em práticas inclusivas, 

com políticas que favoreçam o acesso e a 

permanência, com a percepção de que a escola é 

para todos. Esse enfoque tem sido viabilizado pela 

implementação de programas e políticas que visam 
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democratizar o acesso à educação, modificando 

formas de acesso, estimulando cotas para 

compensar prejuízos históricos de determinados 

seguimentos sociais e ampliando a oferta, com 

aumento de número de vagas e instituições de 

educação pública.  

Por consequência e com base nas 

concepções pedagógicas renovadas, as escolas 

têm buscado se tornar espaços de discussão que 

possam libertar seus estudantes, orientando-os aos 

caminhos da reflexão crítica diante de todos os 

constructos sociais (MOREIRA; RIBEIRO, 2016). 

Trazer à discussão a ideia da escola que 

tenha tendências metodológicas pautadas na 

facilitação da aprendizagem – em que a interação 

em sala de aula valorize o protagonismo e a 

autonomia discente –  implica abrir espaços para o 

incentivo à criatividade, respeito às diferenças, às 

experiências e às vivências de todos os envolvidos 

no processo de ensino e aprendizagem, de modo a 
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resignificar os conteúdos escolares estabelecendo 

conexões às práticas sociais.  

A defesa sobre a democracia e a liberdade 

de pensamento atua como recurso para o 

desenvolvimento emocional e intelectual das 

pessoas. Essa outra forma de redimensionar o 

fazer pedagógico pode estar presente em todas as 

modalidades e níveis de ensino e envolvem 

conceitos que permeiam, inclusive, a educação 

profissional, com a necessidade de criação de 

novos códigos que aproximem a educação às 

tendências de configurações técnicas e sociais 

(MOREIRA; RIBEIRO, 2016; DEWEY, 2004;  

RAMOS, 2002). 

O próprio texto do Plano Nacional de 

Educação (PNE) apresenta objetivos que 

estabelecem diretrizes e metas para a valorização 

da formação docente para a educação profissional 

tecnológica.  

É nesse contexto que surge a hipótese de 

que o uso de metodologias ativas de aprendizagem 
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associadas a técnicas de ensino e estudo pode 

representar uma alternativa viável para a mediação 

e construção de conhecimentos teóricos, práticos e 

com significado social, incluindo a realização de 

pesquisas também em educação profissional. 

(MOREIRA; RIBEIRO, 2016; BRASIL, 2001). 
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O PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM 

 

A educação é um processo dinâmico e sem 

terminalidade definida na vida de um indivíduo, 

envolvendo múltiplos aspectos, desde humanos 

propriamente ditos (tais como cognição e 

desenvolvimento de habilidades) a sociais (culturais 

e políticos).  

Ao mesmo tempo, a educação, numa 

perspectiva mais integral, compreende tanto a 

assimilação cognitivocultural do indivíduo na 

sociedade em que se insere (aspecto de 

“aculturação”, frequentemente considerado nas 

abordagens tradicionais da educação), quanto à 

capacidade proativa de solucionar problemas 

sucessivamente mais amplos e profundos inerentes 

à sua atuação na sociedade (MAIA, 2014). 

Nesse sentido, a educação escolar, em seus 

diversos níveis, tem sido objeto de 

questionamentos e propostas de mudanças, 

principalmente a partir do século XX. Sob uma 
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perspectiva que, de certa forma, favorece a 

praticidade, diversas abordagens do processo de 

ensino-aprendizagem têm sido compiladas em 

“vertentes”, que transitam da tradicional, 

transmissiva, até a proposta da educação como 

promotora de transformações sociais. Tais 

abordagens do processo de ensinoaprendizagem 

são abordadas por diversos autores (MAIA, 2014; 

TORRES et al., 2006; SANTOS, 2005). 

No que tange a diversificação, tanto em 

atividades de planejamento como de 

desenvolvimento de ações educativas, do conjunto 

de abordagens em função dos objetivos adotados 

nos sucessivos níveis de escolaridade, a 

concepção cognitivista do ensinoaprendizagem tem 

assumido, na atualidade, especial relevo no âmbito 

do ensino superior. 

Sobretudo quando se objetiva o 

desenvolvimento de competências profissionais 

vinculadas à resolubilidade frente a situações 

críticas peculiares de um campo do conhecimento 
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humano, ao valorizar as “metodologias 

problematizadoras de ensinoaprendizagem”, 

centralizando o processo de aprendizagem na 

integralidade dos fatores referentes ao aluno 

(MAIA, 2014;  BORDENAVE; PEREIRA, 2012). 

Atualmente, a docência é definida como 

ação educativa que constitui o processo de 

ensinoaprendizagem e tem por funções estimular a 

criação cultural, o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo. E também 

criar situações favoráveis ao desenvolvimento dos 

alunos nas diferentes áreas do conhecimento, no 

aspecto afetivoemocional, nas habilidades e nas 

atitudes e valores.  

Entretanto, para efetivar essa ação educativa 

como um processo de ensino aprendizagem, que 

tenha como resultado a produção e a construção do 

conhecimento, as instituições de ensino superior, 

juntamente com seus docentes, precisam 

abandonar a postura tradicional, de aulas 

expositivas para repassar ideias. Devem buscar 
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renovar as metodologias que estão ultrapassadas 

como a exposição pelo professor e, por fim, 

apropriar-se da perspectiva educacional moderna, 

associada com a realidade atual da sociedade do 

conhecimento (SILVA; THAUANA; BRANDALIZE, 

2015; COSTA, 2008). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 

a partir do ano 2000, incentivam mudanças no 

nosso país, nas instituições formadoras dos cursos 

da área da saúde através da implementação de 

práticas pedagógicas na tentativa de se aproximar 

da realidade social.  

Nesse sentido, várias ações se 

desenvolveram, como o Programa Aprender SUS e 

a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde como estratégia do SUS. Essas iniciativas 

tinham como meta o profissional, visto que a 

graduação dura alguns anos e o papel do 

profissional e seus conhecimentos têm uma 

duração maior e necessitam de mais autonomia 

para aprender a aprender com competência, ética, 
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raciocínio crítico, responsabilidade e sensibilidade. 

(XAVIER et al., 2014; PRADO et al., 2012). 

Em face dessa nova pedagogia, nasce a 

metodologia ativa, tendo como princípio teórico a 

autonomia do discente que Paulo Freire enfatiza. 

Um sujeito que procura construir a sua própria 

história levando em consideração sua cultura, seus 

saberes acumulados e torna-se corresponsável 

pelo seu processo de aprender, o que leva o 

professor a exercer um papel apenas de mediador 

e coadjuvante, estimulando um aluno crítico e 

reflexivo. Contudo, isso só é possível se o docente 

tiver humildade de reconhecer seus limites 

(XAVIER et al., 2014; MITRE et al., 2008). 

Nesse sentido, tem-se percebido a 

necessidade de transformações na educação 

superior como um todo, visto que o aluno deve 

participar como sujeito na construção e 

reconstrução de conhecimentos e não mais como 

somente espectador e receptor de informações.  
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Mudar este paradigma educacional contribui 

para que se tenha como resultado profissionais 

críticos, reflexivos e que sejam capazes de propor 

mudanças e soluções para os problemas 

vivenciados em sua prática profissional.  

No entanto, isso somente será possível se os 

educadores reformularem sua visão do processo de 

ensino e de aprendizagem, passando de 

transmissor para facilitador deste processo, no qual 

o aluno é o ator principal, e o professor é 

coadjuvante. Isso possibilitará o desenvolvimento 

efetivo do espírito crítico, ou seja, que permite ao 

aluno desenvolver sua capacidade de questionar, 

investigar, divergir, argumentar, analisar, 

experimentar e avaliar (SILVA; THAUANA; 

BRANDALIZE, 2015; SILVA; SILVA; RAVALIA, 

2009). 

As transformações ocorridas na sociedade 

contemporânea têm permitido a discussão sobre o 

processo de ensino aprendizagem necessário à 
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formação de novos profissionais devido às 

mudanças sociais. 

Isso com base na produção do conhecimento 

que a sociedade vem passando, gerando um saber-

fazer científico provisório. A formação dos 

profissionais de ensino superior ao longo de 

décadas se restringe a mero expectador e um 

sujeito passivo que reconhece a mutação da 

realidade sem criticá-la.  

Nas universidades, centros universitários e 

faculdades, alguns docentes têm instigado 

discussões de mudanças nos currículos, pois com a 

valorização do ensino hospitalar na saúde com uma 

assistência curativa, conduzindo um ensino fora 

das realidades dos serviços e das necessidades de 

saúde (XAVIER et al., 2014; MITRE et al., 2008; 

MARSIGLIA, 1995). 

Conforme apontado anteriormente, a revisão 

de um planejamento pedagógico ou até mesmo a 

ampliação de cenários de ensino-aprendizagem 
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não garantem a problematização num curso de 

graduação.  

Os docentes, figuras fundamentais na 

condução dos processos de ensinoaprendizagem, 

além do saber técnico em sua área de 

formação/atuação, detêm “saberes docentes”, 

tácitos ou estruturados, construídos ao longo de 

suas histórias, como alunos, docentes ou gestores, 

que precisam ser continuamente consolidados e 

expandidos, em conformidade com o projeto 

pedagógico da instituição formadora (MAIA, 2014; 

TARDIF, 2013). 

No âmbito institucional, pode-se afirmar que 

as metodologias ativas de aprendizagem favorecem 

a integração da universidade com os serviços e a 

comunidade. Nesta dimensão podemos inserir uma 

outra, de caráter mais individual, que, nas 

metodologias problematizadoras de 

ensinoaprendizagem, lastreadas na educação 

profissional de adultos, num conjunto de práticas de 

liberdade (MAIA, 2014; FREIRE, 1975). 
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No contexto da educação universitária, 

“aprender” ganha um novo significado, uma vez que 

o estudante escolheu uma carreira e ao deixar a 

Universidade será um profissional, com 

compromissos assumidos frente à sociedade. 

Nessa perspectiva aumenta a responsabilidade do 

discente com sua formação e são esperados 

envolvimento, iniciativa, responsabilidade e 

autonomia.  

O docente passa a ocupar o lugar de 

mediador na aquisição e atribuição de  sentido ao 

conhecimento diante de realidades sociais 

concretas, dado que a apreensão do sentido da 

expressão “aprendizagem significativa” aponta para 

a superação de objetivos educacionais baseados 

exclusivamente na lógica e na técnica. 

Especificamente em relação à formação de 

profissionais para atuar na área da saúde, tem se 

discutido a necessidade de superar o modelo 

tradicional de educação centrado no paradigma 

cartesiano/flexneriano, fixado na fragmentação e 



 
 27 

especialização e em metodologias de transferência 

e depósito de conhecimento (VIEIRA; PINTO, 2015; 

PINTO; PFEIFER, 2009; SEVERINO, 2007). 

A graduação em saúde precisa ultrapassar 

objetivos que se restringem ao domínio técnico 

científico, alcançando estratégias de 

ensinoaprendizagem que possibilitem a construção 

coletiva dos conhecimentos e a permanente 

integração teoria prática referenciada na realidade 

social concreta.  

Isso implica romper com a postura de 

transmissão de informações, na qual estudantes 

são considerados como sujeitos passivos cuja 

única preocupação seria recuperar informações 

quando solicitados (VIEIRA; PINTO, 2015; 

CYRINO; PEREIRA, 2004). 
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 “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

as possibilidades para a sua própria produção ou a 

sua construção”. Paulo Freire 

 

O DESAFIO PARA BUSCA POR 

METODOLOGIAS INOVADORAS 

 

O grande desafio deste início de século é a 

crescente busca por metodologias inovadoras que 

possibilitem uma prática pedagógica capaz de 

ultrapassar os limites do treinamento puramente 

técnico e tradicional, para efetivamente alcançar a 

formação do sujeito como um ser ético, histórico, 

crítico, reflexivo, transformador e humanizado.  

No entanto, não é possível pensar sobre a 

educação que temos sem compreender o contexto 

em que ela está inserida, e também é impossível 

refletir sobre a educação que queremos e na 

formação do professor do século XXI sem 

https://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/
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mencionar as mudanças que ocorreram nas 

propostas curriculares e nas práticas de ensino 

(GEMIGNANI, 2012). 

Do mesmo modo, para as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs), não há como 

dissociar mudanças no setor de produção sem 

pensar nas mudanças ocorridas no mercado de 

trabalho e no processo de formação do profissional 

que nesse mercado irá atuar.  

Para tanto, será preciso concatenar os 

seguintes perfis: do aluno, do egresso, de 

habilidades e competências profissionais, em 

consonância com o desenvolvimento científico e 

tecnológico aliado a uma formação humanista e, 

também, ao desenvolvimento da cidadania.  

Esta nova perspectiva solicita uma formação 

que capacite esse profissional a modificar sua 

postura e seus procedimentos, além de flexibilizar 

seus equipamentos e tecnologias para atender às 

necessidades do desenvolvimento de uma 

sociedade sustentável (GEMIGNANI, 2012). 
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O ato de aprender pressupõe um processo 

de reconstrução, o qual permita o estabelecimento 

de diferentes tipos de relações entre fatos e 

objetos, que desencadeie ressignificações e que 

contribua para a reconstrução do conhecimento e a 

produção de novos saberes, a partir de uma 

educação transformadora e significativa que rompa 

com o marco conceitual da pedagogia tradicional 

(GEMIGNANI, 2012; DEMO, 2004). 

Conhecer e aprender constituem-se 

fundamentais para o seu humano exercer a sua 

autonomia e sua cidadania, com argumentações e 

ética, para mudar a realidade e a sua vida.  

Essa perspectiva transformadora exigirá 

mudanças didáticas nos currículos, pois estes estão 

sobrecarregados de conteúdos insuficientes para a 

vida profissional, já que a complexidade dos 

problemas atuais exige novas competências além 

do conhecimento específico, tais como: 

colaboração, conhecimento interdisciplinar, 

habilidade para inovação, trabalho em grupo, 
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educação para o desenvolvimento sustentável, 

regional e globalizado (GEMIGNANI, 2012). 

Essas novas competências demonstram a 

necessidade de alterar a nossa percepção e a 

forma de nos relacionar com o mundo circundante, 

modificando a abordagem mecanicista, 

fragmentada, competitiva e hegemônica para uma 

abordagem sistêmica, holística, cooperadora e 

integradora.  

E compreender que os problemas 

enfrentados pela humanidade atual já não podem 

ser entendidos separadamente, mas, sim, de uma 

forma interligada, interdependente e 

contextualizada (GEMIGNANI, 2012). 

Adotar metodologias ativas evidencia-se um 

grande desafio na reformulação dos Projetos 

Políticos Pedagógicos, tarefa que todos os cursos 

superiores estão enfrentando a partir das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs), que, nos últimos 

anos, têm apontado para o compromisso com a 
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realidade social concreta como a meta fundamental 

da formação na graduação.  

De certa maneira, demandas colocadas 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 

decorrem de transformações na organização do 

campo da saúde brasileira, que se intensificaram 

com a regulamentação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) com a publicação da Lei 8080/9017: 

mudanças nas práticas de saúde resultaram no 

reconhecimento de necessárias alterações no 

processo de formação e desenvolvimento 

profissional (VIEIRA; PINTO, 2015; BRASIL, 1990). 

Coloca-se o desafio de ampliar a interface 

Universidade-Comunidade, com a diversificação 

dos cenários de ensino, dado que a legislação 

define que os serviços públicos que integram o 

SUS devem ser o campo de prática para o ensino e 

a pesquisa,  levando estudantes e professores a 

deslocarem-se da tradicional sala de aula, para 

equipamentos sociais no território (VIEIRA; PINTO, 

2015). 
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As chamadas metodologias ativas de ensino 

e aprendizagem emergem como estratégia de 

transformação. As metodologias ativas se baseiam 

no princípio teórico da autonomia, e no pressuposto 

de um estudante capaz de autogerenciar seu 

processo de formação.  

De igual forma, derivam dos pilares da 

educação para o século XXI dentre os quais o “o 

aprender a aprender” se destaca como constituinte 

da autonomia (VIEIRA; PINTO, 2015; MITRE, 2008; 

MORIN, 2000). 

Utilizar métodos inovadores para ultrapassar 

os limites do técnico e do tradicional ainda é um 

desafio, porém sua busca é essencial para que se 

alcance a “formação do sujeito como um ser ético, 

histórico, crítico, reflexivo, transformador e 

humanizado” (MOREIRA; RIBEIRO, 2016; 

GEMIGNANI, 2012). 

Os resultados da mediação de metodologias 

ativas, as quais podem ser aprendizagens 

significativas, podem ser entendidos no próprio 
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perfil dos discentes definido pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais. Esse perfil visa à sólida 

formação técnica, científica e profissional, bem 

como o desenvolvimento da criticidade e da 

reflexão, da criatividade para resolução de 

problemas e entendimento dos aspectos políticos, 

econômicos, sociais, ambientais e culturais, por 

meio de projetos pedagógicos flexíveis e 

transformadores (MOREIRA; RIBEIRO, 2016). 
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DISCORRENDO SOBRE AS METODOLOGIAS 

ATIVAS 

 

Abordar acerca das Metodologias Ativas é 

uma vez mais se perguntar pela corrente 

construtivista, encabeçada por pesquisadores de 

distintos lugares do mundo que se questionaram 

sobre a melhor forma de “ativar” o conhecimento 

dos seres curiosos.  

Pensadores como Jean Piaget (1896-1980), 

na Suíça, Lev Vygotsky (1896-1934), na Rússia, e 

Paulo Freire (1921-1997), no Brasil – em tempos 

diferentes –, indagaram-se sobre as formas 

possíveis de construção de conhecimentos, além 

de se debruçarem, também, sobre aqueles que 

poderiam auxiliar/mediar/facilitar essa produção de 

saberes. (DHEIN; SCHWERTNER, 2015). 

 



 
 40 

METODOLOGIAS ATIVAS DE 

ENSINOAPRENDIZAGEM 

 

As mudanças curriculares têm por 

pressuposto a passagem da disciplinaridade para a 

interdisciplinaridade, além de apresentar novas 

estratégias de ensino e aprendizagem, como as 

metodologias ativas, consideradas um novo desafio 

para a formação de professores do futuro. Mais que 

possibilitar o domínio dos conhecimentos, crê-se 

que existe a necessidade de formar professores 

que aprendam a pensar, a correlacionar teoria e 

prática, a buscar, de modo criativo e adequado às 

necessidades da sociedade, a resolução dos 

problemas que emergem no cotidiano da escola e 

no dia a dia.  

Docentes aptos a agregarem para si 

transformações em suas práticas evidenciam-se 

necessários, já que o método tradicional tem se 

mostrado ineficaz e ineficiente em função das 

exigências da realidade social, da urgência em 
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ampliar o acesso escolar e cultural da classe 

menos favorecida dado o avanço tecnológico e 

científico (GEMIGNANI, 2012; ARAÚJO; SASTRE, 

2009). 

A metodologia ativa é uma concepção 

educativa que estimula processos construtivos de 

ação-reflexão-ação, em que o discente tem uma 

postura ativa em relação ao seu aprendizado numa 

situação prática de experiências, por meio de 

problemas que lhe sejam desafiantes e lhe 

permitam pesquisar e descobrir soluções, 

aplicáveis à realidade. Esses princípios são 

norteados pelo método da problematização, com 

base no Arco de Maguerez (Fig. 1) e na 

aprendizagem baseada em problemas (ABP) 

(GEMIGNANI, 2012; FREIRE, 2006). 

 

 

 

 

Fig. 1 - Arco de Maguerez  
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Fonte: BORDENAVE; PEREIRA, 2008. 

 

As metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem são relevantes no contexto da 

educação profissional porque, quando objetivadas, 

colocam os discentes como protagonistas de seu 

processo de ensino e aprendizagem, exigindo 

mudança de postura acadêmica, dedicação, 

autonomia e responsabilidade para dar sentido e 

aplicabilidade social ao que se apreende em sala 

de aula.  

As metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem podem trazer os discentes ao centro 
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da discussão à qual os conhecimentos se mediam, 

responsabilizando-se pela construção de novas 

perspectivas, estímulo ao trabalho em equipe, 

consideração e respeito ao erro, mas ainda contam 

com fragilidades tais como a exigência pela 

maturidade discente e a falta de suporte do docente 

como facilitador do ensino.  

As metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem baseiam-se em “estratégias de 

ensino” fundamentadas na concepção pedagógica 

crítico reflexiva, que permitem uma leitura e 

intervenção sobre a realidade, favorecendo a 

interação entre os diversos atores e valorizando a 

construção coletiva do conhecimento e seus 

diferentes saberes e cenários de aprendizagem. 

Incitam, logo, a aprendizagem significativa que 

ocorre quando (MOREIRA; RIBEIRO, 2016; COTTA 

et al., 2012; MELO; SANT’ANA, 2012). 

O(A) discente interage com o assunto em 

estudo – ouvindo, falando, perguntando, discutindo, 

fazendo e ensinando – sendo estimulado a 
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construir o conhecimento ao invés de recebê-lo de 

forma passiva do docente.  

Em um ambiente de aprendizagem ativa, o 

docente atua como orientador, supervisor, 

facilitador do processo de aprendizagem, e não 

apenas como fonte única de informação e 

conhecimento (BARBOSA; MOURA, 2013, p.55).  

As metodologias ativas, então, envolvem 

os(as) alunos(as) e os(as) engajam ativamente em 

todos os processos de sua aprendizagem, trazem 

benefícios como o protagonismo estudantil, a 

apreensão das informações mediadas, habilidades 

comunicacionais, habilidades de raciocínio 

avançadas, trabalho em equipe, motivação, novos 

recursos de aprendizagem e respeito aos vários 

estilos de aprendizagem.  

A educação profissional ainda tem sido 

objeto de discussões com foco, majoritariamente, 

nas organizações curriculares e percursos 

formativos, sem atribuir muita ênfase em 

metodologias ativas de aprendizagem que 
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fortaleçam a construção de competências 

profissionais. Ressalta-se, desta forma, a 

importância de trazer ao debate a questão da 

revisão das práticas tradicionais de ensino, visando 

novas possibilidades de mediação do 

conhecimento, principalmente com metodologias 

ativas na educação profissional (MOREIRA; 

RIBEIRO, 2016;  BARBOSA; MOURA, 2013). 

As metodologias ativas são importantes 

recursos para a formação crítica e reflexiva dos(as) 

alunos(as) por meio de processos de ensino e 

aprendizagem construtivistas que relevam o 

contexto contemporâneo da docência quando 

favorecem a autonomia e a curiosidade dos(as) 

educandos(as), de maneira a estimular “tomadas 

de decisões individuais e coletivas, advindos das 

atividades essenciais da prática social e em 

contextos do estudante” (MOREIRA; RIBEIRO, 

2016; BORGES; ALENCAR, 2014 ). 

 

TEAM BASED LEARNING (TBL) 
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Larry Michaelsen, nos anos 1970, 

desenvolveu uma técnica para trabalhar com 

grandes turmas de alunos de um curso de 

administração, que recebeu o nome de Team 

Based Laearnig (TBL) – Aprendizagem Baseada 

em Equipes -. Buscava, em pequenos grupos de 

aprendizagem com 5 (cinco) a 7(sete) alunos, criar 

oportunidades e obter os benefícios de um trabalho. 

Pode ser usado com turmas com mais de 100 

estudantes ou também com turmas menores. 

(BURGUESS AW, 2014) 

A prática teve seu sucesso estendido 

quando, em 2001, em que o governo norte 

americano decidiu investir em educadores das 

escolas de ciências da saúde, para que a 

incorporassem nos métodos de ensino e 

aprendizagem. (PARMELEE DX, 2012) 

O TBL, diferente de outras técnicas de 

problematização, pode substituir ou apenas 

complementar um curso previamente baseado em 
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aulas expositivas, ou mesmo outras metodologias, 

pois não exige grande mudanças no ambiente de 

sala de aula nem mesmo vários docentes atuando 

de forma concomitante, pois espera-se do alunado 

uma preparação prévia ao encontro presencial. 

(PARMELEE DX, 2012) 

Neste método, prega-se o trabalho 

colaborativo que vai sendo estruturado pelos 

componentes do grupo, que é composto por 

indivíduos com perfis de aprendizagem 

heterogêneos. Neste mesmo contexto, o docente 

trabalha como um facilitador da aprendizagem e do 

trabalho num intuito final de resolver um problema 

exposto como meio de compreender um conteúdo, 

pois faz-se base desse método a vivência da 

aprendizagem e a consciência de seu processo. 

(HYRNCHAK P, 2012) 

Outra importante característica deste método 

é a aprendizagem baseada no diálogo e na 

interação, o que abrange competências distintas 

como comunicação e colaboração dos indivíduos, 
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colocando-os assim em uma situação semelhante à 

do campo de atuação em sua profissão, 

correspondendo assim às premissas das DCNs.  

Vê-se então, que o TBL instiga uma 

mudança de raciocínio prévio à prática, além de 

estimular a vivência situacional. Com isso, a 

FACESA com intuito de formar melhores 

profissionais para o mercado de trabalho, avança 

nas técnicas metodológicas ativas e dinâmicas e 

implementa este método em seus cursos 

presenciais das Ciências da saúde. 
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A FUNÇÃO DO DOCENTE NAS METODOLOGIAS 

ATIVAS E O PLANEJAMENTO 

 

Ao analisar duas simples questões de 

aprendizagem “Que competências e habilidades o 

professor/mediador deve possuir?” e “Quais são as 

características do ativador de mudanças?”, que 

remetem às características do professor mediador 

nas Metodologias Ativas, busca-se em Paulo Freire 

(1986) a inspiração para o início de uma escrita.  

Paulo Freire condenava, na década de 1970, 

aquilo que definiu como “educação bancária”, uma 

tarefa mais monetária do que educativa, o aluno 

visto como um depositário dos conteúdos a serem 

por ele aprendidos (DHEIN; SCHWERTNER, 2015; 

FREIRE, 1986). 

O papel do docente, nesse tipo de atividade, 

seria o de transferir conhecimento, assim como se 

faz em uma transação bancária: possuo uma 

quantia, previamente determinada, que depositarei 

em uma conta, com a finalidade de 
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armazenamento. O(A) aluno(a), assim, torna-se um 

“arquivo morto”, ou uma poupança (alguns dizem 

que se trata apenas de uma cabeça) que acumula 

saldos (espera-se, positivos!) e que, após 

determinado período, possa ser “sacado” – talvez, 

com um pequeno acréscimo de juros (muito 

pequeno, por sinal) e que significa apenas um 

adendo àquilo que foi depositado.  

O espécime é o mesmo (seja esse depósito 

feito em reais, dólares, euros): independente da 

moeda, ainda que mais valiosa e em ótima cotação 

do dia, a saída será sempre na mesma linguagem, 

sem produção de uma nova moeda ou outro 

produto qualquer. Criação, transformação? São 

palavras que não fazem parte desse repertório 

(DHEIN; SCHWERTNER, 2015). 

O papel do professor torna-se, então, 

essencial nas ações para repensar os processos de 

construção do conhecimento que têm a mediação e 

a interação como pressupostos fundamentais para 

que se estabeleça a aprendizagem significativa. 
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Assim, as metodologias ativas apoiam a prática 

docente quando apresenta um propósito claro e 

definido, preparo e aceitação por todos os 

envolvidos na comunidade acadêmica.  

Nessa perspectiva, o movimento de 

ressignificação do que é teórico e prático, analisa o 

papel da reflexão na experiência e nas aplicações 

sociais (MOREIRA; RIBEIRO, 2016; BORGES; 

ALENCAR, 2014 ). 

O ativador de mudança, função a ser 

exercida pelo docente nas Metodologias Ativas, 

precisa ser provocador, ter a coragem para 

desestabilizar. Ousar em relação ao rumo do 

processo atribuindo a si mesmo o papel de 

“advogado do diabo”. Mediar o andamento da 

situação sem ser notado, facilitar a discussão, 

articulando e conduzindo o caminho. Que esse seja 

provocador, ousado, mediador, facilitador, 

articulador e condutor do processo. Isto é, no lugar 

de oferecer o conhecimento, os conceitos prontos, 

provoca o(a) discente a buscar, problematizando e 



 
 52 

instigando o acadêmico a questionar e construir 

problemas de aprendizagem, para os quais ele 

mesmo buscará as respostas, no momento em que 

elas são significativas (DHEIN; SCHWERTNER, 

2015). 

Dessa maneira, o(a) aluno(a) estaria 

“praticando” constantemente o ato de produção de 

conhecimento e não somente quando for realizar 

algum estágio ou atividade na comunidade. O papel 

do(a) professor(a) também sofre transformações, 

junto aos seus alunos. O professor deverá, nas 

“novas” propostas pedagógicas, articular (DHEIN; 

SCHWERTNER, 2015; HOFFMANN; KOIFMAN, 

2013). 

 

 

 

[...] o ensino-aprendizagem como mediação da 
aprendizagem ativa do estudante com o auxílio 
pedagógico do professor; transformar a escola 
das práticas multi e pluridisciplinares numa 
escola de práticas inter e transdisciplinares e 
integradas à vida cotidiana; conhecer e aplicar 
estratégias e metodologias ativas de ensinar, 
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aprender a pensar, aprender, a cuidar e avaliar 
(MACHADO; VIEIRA, 2011, p. 332).  

 

O(A) docente torna-se responsável por 

promover o intercâmbio coletivo entre os 

estudantes, atuando como agente promotor do 

movimento do saber atual para o saber a ser 

alcançado, evidenciando o desenvolvimento 

cognitivo frente às discussões em relação às 

diversas formas de intervenção social (MOREIRA; 

RIBEIRO, 2016; AJELLO, 2005). 

Desafiadas a pensar sobre quais seriam as 

características do professor mediador em 

Metodologias Ativas, nos arriscamos a responder 

pela negativa: talvez ainda não consigamos afirmar 

quais são as características, as competências, as 

habilidades de um professor mediador; mas 

podemos trazer para a discussão, em um trabalho 

negativo, quais não são essas características.  

E, na busca por articulação com a educação 

bancária, criticada por Freire, podemos apontar que 

não é, definitivamente, a característica de 
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“depositário”, nem de observador daquilo que seria 

sacado daquela conta. Ou seja: não é um docente 

que espera o entendimento e a repetição de 

conteúdos. Nas palavras do autor, “[...] ensinar não 

é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção” (DHEIN; SCHWERTNER, 2015; 

FOUCAULT, 2002; FREIRE, 1986). 
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METODOLOGIAS ATIVAS E O PLANEJAMENTO 

 

Diante dos vários benefícios teóricos que são 

esperados a partir da intermediação de 

metodologias ativas em espaços de ensino e 

aprendizagem, na prática, para que essa mediação 

tenha resultados reais, o planejamento se configura 

como uma das principais funções do fazer 

pedagógico. Isso porque pensar em utilizar 

metodologias ativas em sala de aula implica 

inevitavelmente ter objetivos claros e definidos e o 

motivo de sua utilização. Podem ser estabelecidas 

estratégias que permitam a aplicação ou a 

exploração de meios e condições favoráveis e 

disponíveis, com vista à consecução dos objetivos 

específicos propostos. (MOREIRA; RIBEIRO, 2016; 

ANASTASIOU; ALVES, 2007). 

Logo, existem espaços para a participação 

dos(as) alunos(as), envolvendo-lhes em suas 

dimensões mental-cognitiva, afetivo emocional e 

sensório-motora, com liberdade de escolha, 
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contextualizações apropriadas, uso e articulação de 

multi meios didáticos. Tratando, então, o 

planejamento como um ato educacional, ressalta-se 

a importância em organizar sistematicamente a 

ação de educar.  

Nesse sentido, releva-se o planejamento 

como uma função que pode preceder a ação do(a) 

professor(a) e demanda estudo, análise, 

colaboração e direção, de modo a permitir maior 

previsibilidade e exequibilidade de todas as etapas 

acadêmicas.  

Nessa perspectiva é que se inserem as 

práticas ativas de ensino, para que tenham sentido 

e de fato logrem aprendizagem significativa, pois 

inovam no sentido de propor uma ruptura nas 

práticas pedagógicas tradicionais e positivistas 

(MOREIRA; RIBEIRO, 2016). 

Quando os(as) docentes decidem utilizar um 

planejamento com estratégias de aprendizagem 

ativa, precisam se atentar que o foco está em 

auxiliar os(as) discentes a entenderem melhor os 
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conceitos, desenvolvendo habilidades e atitudes 

(competências) para promover uma aprendizagem 

mais profunda. O uso de planejamento e 

estratégias educacionais geralmente traz consigo 

características que promovem a aprendizagem 

ativa. (MOREIRA; RIBEIRO, 2016; COIL et al., 

2010; BONWELL; EISON, 1991). 

Discentes mais ativos(as) e envolvidos(as) 

com a aula. Menos ênfase em transmitir a 

informação e mais estímulo ao desenvolvimento de 

competências para os estudantes. Alunos(as) mais 

envolvidos em pensamentos de ordem mais 

complexas como análise, síntese e avaliação. 

Estudantes engajados nas atividades como leitura, 

escrita e discussão.  Maior ênfase na exploração 

dos próprios valores e atitudes dos(as) discentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As metodologias ativas de aprendizagem 

contribuem para a formação de profissionais 

autônomos, críticos e conscientes de sua 

participação enquanto sujeitos sociais éticos e 

responsáveis. Permitem ampliar a compreensão e o 

uso de conhecimentos em diferentes contextos 

sociais, inclusive às adaptações profissionais que 

envolvem transformações sociais e mudanças na 

forma que a educação é vista como instrumento 

que garante as normas, valores e estruturas sociais 

(MOREIRA; RIBEIRO, 2016; LIBÂNEO, 2001). 

Investir em metodologias que confiram 

autonomia aos discentes implica desenvolver 

competências desde a escola, o que demanda, 

sobretudo, formação dos professores. A 

aprendizagem pressupõe a reconstrução de 

processos que permitam dar novos significados aos 

fatos e aos objetos, de modo a reconstruir 

conhecimentos a partir de uma educação renovada 
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e transformadora. Isso requer transposição didática 

como forma de mobilizar a escolarização para que 

os estudantes saibam como construir seus 

conhecimentos para suas práticas sociais 

(MOREIRA; RIBEIRO, 2016; DEMO, 2004). 

Além da formação dos(as) professores(as), 

existem outras ações institucionais que podem ser 

exploradas junto à adoção de metodologias ativas 

de aprendizagem, tais como a reestruturação do 

Projeto Político Pedagógico (PPP), a concepção de 

currículos integrados, planejamento de curso e aula 

adequados aos objetivos e ideologias das escolas, 

bem como a oferta de estruturas físicas, 

administrativas e acadêmicas adequadas 

(MOREIRA; RIBEIRO, 2016). 
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CAPÍTULO 3: 

CONTEXTUALIZAÇÃO, DESCRIÇÃO DO 

INSTRUMENTO, OBJETIVOS E ESTRUTURA DA  

AVALIAÇÃO GERAL DE DESEMPENHO DO 

ACADÊMICO (AGDA)  

Flávia Pinheiro Della Giustina 

 

 “A educação é um processo social, é 
desenvolvimento. Não é a preparação 
para a vida, é a própria vida.“ John 
Dewey  

 

 

 A Avaliação Geral de Desempenho do Aluno 

(AGDA) é um instrumento de avaliação da Facesa, 

que tem como objetivo trabalhar os conteúdos 

curriculares de cada curso de forma 

interdisciplinar, contextualizada e transversal. Essa 

avaliação contempla questões que exigem dos 

discentes desempenhos compatíveis com o 

desenvolvimento do curso, segundo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs).   
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 Os docentes que compõem o Núcleo de 

Apoio Pedagógico da Facesa (NAP) são 

responsáveis por analisar o banco de questões, 

enviadas pelos docentes da Faculdade de Ciências 

Educação Sena Aires (Facesa), a fim de escolher 

aquelas que avaliarão os vários objetos do 

conhecimento de acordo com o perfil dos egressos 

e DCNs de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. 

 Esse instrumento de avaliação ocorre 

sempre ao final de cada semestre letivo, é previsto 

em calendário acadêmico, e comunicado aos 

docentes e discentes dos cursos de graduação 

na Semana Pedagógica, que ocorre antes da 

primeira semana de aula de cada semestre letivo. 

Nesse momento, os planos de ensino de cada 

componente curricular são elaborados pelos 

docentes, e a AGDA é citada como avaliação que 

compõe a nota do segundo bimestre.  

 As questões dessa avaliação são 

elaboradas pelos docentes dos cursos e enviadas a 

cada início de semestre, totalizando 4 
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questões interdisciplinares, transversais e objetivas, 

com seus respectivos gabaritos, conforme os 

modelos contidos no Manual do Docente1, com 

temas de atualidades aplicadas aos contextos das 

disciplinas, e com imagem, tabela ou gráfico. 

 Os docentes são orientados a enviar as 

questões no formato preconizado e dentro dos 

prazos e modelos estipulados pelo Núcleo de Apoio 

Pedagógico (NAP). Como incentivo a essa 

participação, os docentes recebem certificação pela 

participação na construção desse instrumento de 

avaliação. 

 

                                                 
1

  Manual do Docente é um instrumento didático-

pedagógico elaborado pelo Núcleo de Apoio Pedagógico 

a fim de orientar o docente quanto à elaboração de 

avaliações no modelo/Facesa, bem como informá-lo 

sobre os setores institucionais, e serviços ofertados pela 

IES.  
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ESTRUTURA DA AGDA 

 

 A AGDA é estruturada em 4 ciclos: 

Formação Geral, do Ciclo Básico, Pré-

profissionalizante e Profissionalizante. É uma 

avaliação unificada por períodos de cada curso, 

com questões interdisciplinares, transversais e 

contextualizadas. De 1° a 3° períodos, os 

acadêmicos realizam questões de Formação Geral 

e do Ciclo de Conhecimento Básico, totalizando 20 

questões; de 4° a 6° períodos, realizam questões 

de Formação Geral, do Ciclo de Conhecimento 

Básico e Pré-profissionalizante; de 7° a 8° períodos,  

realizam questões de Formação Geral, dos Ciclos 

de Conhecimentos Básico, Pré-profissionalizante e 

Profissionalizante. 

 O planejamento quanto à organização, 

aplicação (escalonamento de docentes que 

cumprem a carga horária no dia da avaliação), 

correção e divulgação dos resultados ficam sob 

responsabilidade do NAP. 
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 A avaliação contém 40 questões objetivas, 

sendo que cada ciclo é composto por 10 questões 

objetivas, que são de Formação Geral (10 

questões), do Ciclo de Conhecimentos Básico (10 

questões), Pré-profissionalizante (10 questões) e 

Profissionalizante (10 questões).  

 A avaliação dos primeiros, segundos e 

terceiros períodos são diferenciadas por conteúdos 

ministrados; os demais ciclos, a partir do quarto 

período, permanecem no mesmo modelo unificado, 

com questões interdisciplinares e transversais. 

 A avaliação é devolvida ao aluno após a 

divulgação dos resultados. Casos excepcionais 

serão analisados pelo NAP, e encaminhados para o 

Colegiado de Curso para emissão de parecer final. 
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SEGUNDA CHAMADA DA AGDA 

 

 A Segunda Chamada deverá ser 

requerida no prazo de até de 3 (três) dias da 

realização da AGDA mediante apresentação de 

documentos  comprobatórios. Nesse caso, se 

for deferida a solicitação, o aluno não estará 

isento de pagamento de taxa respectiva, 

exceto no caso de doenças especificadas em 

lei e/ou impossibilidade física de locomoção. A 

Segunda Chamada é aplicada pelas 

coordenações de curso, após 7 dias da 

aplicação. 
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ANÁLISE DE DESEMPENHO DA AGDA 

 

 A análise do desempenho dos discentes 

da AGDA possibilita ao Núcleo de Apoio 

Pedagógico identificar as potencialidades e 

fragilidades presentes na condução das ações 

didático pedagógicas. Dessa forma, é possível 

monitorar de forma significativa a qualidade da 

formação do perfil do egresso dos cursos de 

graduação, para assim refletir continuamente o 

processo ensino aprendizagem da Facesa.  
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CAPÍTULO 4: 

FORMAÇÃO GERAL  

(COMUM A TODOS OS CURSOS) 

Jonas Rodrigo Gonçalves 

 

 “É no problema da educação que assenta 
o grande segredo do aperfeiçoamento da 
humanidade.“ Immanuel Kant 

 

 

O conteúdo cobrado pelo Enade nas 

questões de Formação Geral é comum para todos 

os cursos superiores daquele respectivo certame. 

Antes, entendamos o que é o Enade. 

O Enade integra o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Sinaes). O Enade 

foi definido na Lei n° 10.861, de 14 de abril de 

2004, e prevê a formação de profissionais éticos, 

competentes e comprometidos com a sociedade. 

Daí a interdisciplinaridade. 

A prova do Enade, sobretudo no que tange 

às questões de formação geral, tem por objetivo 



 
 73 

que o egresso do ensino superior evidencie a 

compreensão de temas que transcendam o seu 

ambiente próprio de formação e que sejam 

importantes para a realidade contemporânea, tanto 

no âmbito nacional como no mundial. 

Por isso, as questões de Formação Geral 

são tão bem contextualizadas. Nelas o(a) aluno(a) 

tem contato com temas incluem tecnologia, arte, 

cultura, ecologia, biodiversidade, geopolítica, 

relações de gênero e de trabalho, sociodiversidade 

e responsabilidade social. 

Isso possibilita que o(a) discente não estude 

o conteúdo específico de sua área de atuação de 

maneira descontextualizada. Ao contrário, tais 

questões proporcionarão interface da área de 

conhecimento em que se objetiva formação junto a 

macroquestões que envolvem assuntos muito mais 

complexos acerca da vida em sociedade. 
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Muitas questões usando do raciocínio lógico 

e da interpretação de texto para que sejam 

resolvidas. 

No que tange ao raciocínio lógico, objetiva-

se não só o domínio dos conhecimentos lógico-

matemáticos, mas também e sobretudo a ideia de 

pensar criticamente um tema ou um cálculo. 

Há diretrizes do componente de Formação 

Geral do Enade (Exame Nacional de Desempenho 

de Estudantes), e nelas se apoiam competências e 

habilidades previstas. 

Os exercícios que compõem a AGDA da 

Facesa, na gleba Formação Geral, objetivam 

estimular a capacidade do aluno de ler e interpretar 

textos, raciocinar logicamente, obter conclusões por 

métodos indutivos e dedutivos, estabelecer 

relações entre situações diversas, analisando-as 

criticamente, verificar contradições, interligar 

conhecimentos, questionar a realidade e propor 

soluções. 
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Ou seja, a AGDA (Avaliação Geral de 

Desempenho do Aluno) da Faculdade Sena Aires 

(Facesa), no que tange às questões de Formação 

Geral, pauta-se e inspira-se nas questões de 

Formação Geral do Enade. 

Os temas abordados, em síntese, visam a 

promover o desenvolvimento da prática reflexiva e 

orientar o(a) discente na resolução dos problemas. 

As questões elaboradas para a Formação 

Geral da AGDA (Avaliação Geral de Desempenho 

do Aluno) têm como objetivo o desenvolvimento da 

prática reflexiva do estudante por meio do uso do 

raciocínio crítico, da articulação de conhecimentos 

e da leitura e interpretação de enunciados 

contextualizados. 

A parte específica da Formação Geral se 

pauta nas seguintes dimensões: linguagem e 

raciocínio; interpretação de textos; questões do tipo 

asserção-razão; lógica: dedução e indução; e 
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demais possibilidades de oportunizar ao(à) aluno(a) 

a reflexão necessária para a leitura de mundo.  

Podemos nos comunicar através de gestos, 

sinais, mímica e várias outras manifestações. Mas 

é verbal geralmente por (falado e escrito) que 

receber e enviar mensagens. Entretanto, 

geralmente, é pela linguagem verbal (falada e 

escrita) que recebemos e transmitimos mensagens. 
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4.1. LINGUAGEM E RACIOCÍNIO 

 

O processo de comunicação envolve uma 

infinidade de possibilidades. Pode-se comunicar por 

meio de gestos, sinais, expressões faciais e várias 

outras manifestações. Entretanto, geralmente, é 

pela linguagem verbal (falada e escrita) que 

recebemos e transmitimos mensagens. 

Ao usar a linguagem, conversamos, 

contamos segredos aos amigos, narramos 

histórias, repassamos piadas, fazemos perguntas, 

lemos textos, redigimos respostas, respondemos e-

mails e muito mais. 

Existem casos em que a linguagem é 

utilizada de forma bastante informal, sem 

preocupações muito grandes com a mensagem que 

transmitimos ou recebemos. E há casos em que a 

linguagem está associada ao raciocínio formal, 

como na leitura de um problema, na análise de um 

teste, na resposta a uma questão, na elaboração de 

uma prova e na redação de um texto. 
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Ao se analisarem as diversas possibilidades 

de se interpretar um texto, deve-se entender que 

algumas bases nortearão tal entendimento. 

Em primeiro lugar, é essencial saber que um 

texto tem duas características principais: as ideias 

que ele pretende transmitir e os recursos 

linguísticos que ele utilizará para fazê-lo. 

Nesse sentido é que se percebem questões 

de Interpretação em provas de concursos para 

cargos públicos, ora cobrando aspectos 

semânticos, ora avaliando aspectos gramaticais, 

como ferramenta para o entendimento do texto. 

Este material tem por objetivo oferecer 

recursos estilísticos para o entendimento da 

primeira característica, ou seja, de aspectos 

literários: sentido figurado, conotação, funções de 

linguagem, figuras de linguagem, semântica. 

A segunda característica principal da 

Interpretação de Textos, que diz respeito aos 

aspectos gramaticais, é advinda de um estudo 

contínuo acerca das regras gramaticais. 
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Vamos entender a seguir como podem ser 

cobradas as duas características em provas de 

concursos públicos e/ou na prova de formação 

geral do Enade. 
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4.1.1 ASPECTOS SEMÂNTICOS DA 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 

 

Observe o texto a seguir. 

 Pedrinho era menino muito querido em sua 

cidade, tão magrinho que mal conseguia carregar a 

bandeja com os amendoins que ele vendia. 

 Todos gostavam do garoto, pois ele era tido 

como alguém de muito bom coração, por suas 

atitudes de ajuda ao próximo quase que 

diariamente. 

 Ele auxiliava idosos a atravessarem as ruas 

movimentadas do centro; cuidava dos animais de 

estimação, enquanto seus donos visitavam 

estabelecimentos comerciais que não permitiam a 

entrada de animais; fazia companhia para crianças, 

na porta da escola municipal, até que os pais mais 

atrasados chegassem para apanhá-las; entre 

outras coisas. 

 Numa tarde chuvosa, Pedro presenciou um 

atropelamento de um rapaz bem corpulento, o qual 
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não pode contar com o socorro do causador do 

acidente, pois este fugiu em alta velocidade. 

 O vendedor de amendoins não pensou duas 

vezes, pediu ajuda a um taxista amigo seu e 

carregou o jovem atropelado até o carro, levando-o 

ao hospital. 

 Seu feito rendeu-lhe uma faixa no local do 

acidente com a escrita: “Pedrinho, nosso herói!”. 

Além de uma medalha de honra ao mérito, dada em 

cerimônia pública pelo prefeito. 

A partir do texto acima, julgue o item a 

seguir.

O texto é coerente. 

Gabarito comentado: E (errado) Como um 

menino magrinho que mal conseguia carregar a 

bandeja de amendoins iria conseguir carregar nos 

braços um jovem corpulento? 

 

4.1.2 ASPECTOS GRAMATICAIS DA 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 
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Observe o texto a seguir. 

 Ana, Bia e Marta são primas. Ambas 

estudam juntas. 

A partir do texto acima, julgue o item a 

seguir.

O texto é coerente. 

Gabarito comentado: E (errado) “Ambas” é 

gramaticalmente um numeral dual, ou seja, que 

indica dualidade, portanto, dois. O texto é 

incoerente por trazer três nomes próprios. 

 Com os exemplos acima, você pode 

observar que é possível se cobrar o entendimento 

de um texto, a partir do quesito coerência, tanto 

com ênfase gramatical, como com ênfase 

semântica. 

Coerência: segue a lógica formal. Pauta-se 

na verdade de inferência. Baseia-se em sólidas 

definições. 

Em “O Brasil tem muitas praias, por isso, não 

recebe muitos turistas do exterior”, temos 

incoerência. 
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 Obviamente se faz necessário ao 

entendimento de um texto um profícuo estudo 

gramatical, ao qual não se propõe este trabalho. 

Ter o domínio da Gramática é algo essencial para 

conseguir melhor entender um texto. Caso você 

tenha dificuldades de ordem gramatical em sua 

formação, sugiro o estudo da obra: GONÇALVES, 

Jonas Rodrigo. Gramática Autodidata: o guia 

linguístico do concurseiro. 17. ed. Brasília: JRG, 

2015. 

 No entanto, este é o material adequado se 

seus problemas para interpretar um texto têm raiz 

semântica, ou seja, de entendimento dos aspectos 

literários, conotativos, de sentido figurado, ligados 

às figuras de linguagem etc. É a este campo da 

interpretação, o dos aspectos semânticos, que se 

propõe este estudo. 

 Para começar, entendamos a diferença entre 

coesão, concisão e prolixidade. 

Coesão: processo. É o conjunto de recursos 

coesivos que objetivam tornar o texto conciso. Por 
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exemplo: verbo principal, conjugado com o tempo e 

o modo do verbo auxiliar; aproveita a pessoa do 

pronome e número – singular ou plural. O Verbo 

Principal sempre está no infinitivo, no gerúndio ou 

no particípio em uma locução verbal.  

Concisão: resultado. É o ato de dizer a 

mesma coisa com um menor número de palavras. 

Usa recursos coesivos para que esse objetivo seja 

atingido. Por exemplo: usa-se um menor número de 

palavras para se dizer a mesma coisa. 

Prolixidade: ato de dizer a mesma coisa 

com um maior número de palavras. 

Observe o exemplo: “Eu estou a querer vislumbrar 

as possibilidades de vir a vivenciar a intensidade do 

ato de amar” Este é um texto prolixo. 

 Repare que a frase “Quero amar” sintetiza a 

frase acima. Ou seja, 2 palavras foram suficientes 

para resumir outras 17. Este resultado é chamado 

de concisão. “Quero amar” é uma frase concisa. 

 No entanto, para se chegar a esse resultado, 

foram utilizados vários recursos coesivos de 
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referência. Vamos analisar passo a passo. Eu: 

pronome substantivo pessoal do caso reto, na 1ª 

pessoa do singular; estou: verbo auxiliar no 

Presente do Indicativo, na 1ª pessoa do singular; a: 

preposição que compõe a locução verbal; querer: 

verbo principal no Infinitivo. Quero: verbo principal 

no Presente do Indicativo, na 1ª pessoa do singular. 

 Isto é, “quero”, quando substitui “eu estou a 

querer”, é conciso. No entanto, para esta concisão 

foram necessários vários processos coesivos, como 

conjugar o verbo principal, no tempo do verbo 

auxiliar, na pessoa do pronome. 

Coesão/concisão: antônimas (o contrário) 

de prolixidade (é o ato de dizer a mesma coisa 

com um maior número de palavras). 

Texto (o texto em si): fato. Intratexto 

(entrelinhas do texto, o que se pode entender, 

concluir sobre o texto, interpretando-o: inferência. 

Intertexto (relação do texto com a realidade ou com 

outros textos): julgamento. 
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Observemos o texto a seguir: “O aborto deve 

ser rapidamente legalizado, de forma que seja dado 

à mulher o direito de escolher entre a continuidade 

ou interrupção da gravidez a qualquer momento. 

Vários países já aceitam o aborto.” 

De acordo com o texto acima, observe a 

classificação dos fragmentos como intratexto ou 

intertexto. 

a) A mulher deve escolher se quer ou não 

abortar. (intratexto) 

b) O texto faz oposição ao conceito religioso 

de que só a Deus cabe dar ou retirar a vida 

humana. (intertexto) 

c) O direito constitucional à vida é ferido na 

argumentação do autor favorável ao aborto. 

(intertexto) 

d) Como muitos países já possuem a prática 

legalizada do aborto, o Brasil precisa permitir que 

a mulher decida plenamente sobre sua gestação. 

(intratexto) 
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4.1.3 ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO 

 

 Para melhor compreensão das funções de 

linguagem, torna-se necessário o estudo dos 

elementos da comunicação.  

 Observemos: 

Emissor: emite, codifica a mensagem; 

Receptor: recebe, decodifica a mensagem; 

Mensagem: conteúdo transmitido pelo emissor; 

Código: conjunto de signos usado na transmissão e 

recepção da mensagem; 

Referente: contexto relacionado a emissor e 

receptor; 

Canal: meio pelo qual circula a mensagem; 

 Observação: as atitudes e as reações dos 

comunicantes são também referentes e exercem 

influência sobre a comunicação. 
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4.1.4 FUNÇÕES DA LINGUAGEM 

 

 Função emotiva (ou expressiva): 

centralizada no emissor, revelando sua opinião, sua 

emoção. Nela prevalecem a 1ª pessoa do singular, 

interjeições e exclamações. É a linguagem das 

biografias, memórias, poesias líricas e cartas de 

amor. Exemplo: 

 No texto “Ah! Perdi a tramontana! Agarrei a 

garrafa que estava na minha frente e abri a cabeça 

da santa criatura com uma pancada horrível! De 

nada mais me lembro. Ouvi um berro, um clamor. 

Senti o pânico em redor de mim e corri para a rua 

como um ébrio. Foi quando...” (MONTEIRO 

LOBATO, Cidades Mortas, p.91) 

 Função referencial (ou denotativa): 

centralizada no referente, quando o emissor 

procura oferecer informações da realidade. 

Objetiva, direta, denotativa, prevalecendo a 3ª 

pessoa do singular. Linguagem usada nas notícias 

de jornal e livros científicos. Exemplo: 
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 Museu de Arte Contemporânea – Aberto 

das 9h às 18 horas. Rua do Ouvidor, nº 507 – Rio 

de Janeiro. 

 Função apelativa (ou conativa): 

centraliza-se no receptor; o emissor procura 

influenciar o comportamento do receptor. Como o 

emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu 

e você, ou o nome da pessoa, além dos vocativos e 

do imperativo. Usada nos discursos, sermões e 

propagandas que se dirigem diretamente ao 

consumidor. Exemplos: 

 Antes de escolher seu carro novo, vá a 

uma concessionária Ford.  

 Beba Coca-cola.  

 Vote em “Fulano”: a escolha do eleitor 

inteligente.  

 Ah! Finalmente um novo banco.  

 Sente-se.  

 Saia.  

 Aguarde na fila. 

 Não fume. 
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 Função fática: centralizada no canal, 

tendo como objetivo prolongar ou não o contato 

com o receptor, ou testar a eficiência do canal. 

Linguagem das falas telefônicas, saudações e 

similares. Exemplos: 

 Olá, como vai?  

 Psiu!  

 É com você que eu estou falando. 

 Hei! Hei! Vocês lembram de mim? 

 Função poética: centralizada na 

mensagem, revelando recursos imaginativos 

criados pelo emissor. Afetiva, sugestiva, conotativa, 

ela é metafórica. Valorizam-se as palavras, suas 

combinações. É a linguagem figurada apresentada 

em obras literárias, letras de música, em algumas 

propagandas etc.  

        Na propaganda: Pneu carecou? Hm 

trocou. (Hm – revendedor de pneus)  

 Função metalinguística: centralizada no 

código, usando a linguagem para falar dela mesma. 

A poesia que fala da poesia, da sua função e do 
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poeta, um texto que comenta outro texto. 

Principalmente os dicionários são repositórios de 

metalinguagem.  

 Você sabe o que é injeção eletrônica? É 

um processo de... (o texto explica o que é e mostra 

as vantagens do carro “y”, que é equipado com 

esse dispositivo). 

 Observação: em um mesmo texto podem 

aparecer várias funções da linguagem. O 

importante é saber qual a função predominante no 

texto, para então defini-lo.  
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4.1.5 DENOTAÇÃO E CONOTAÇÃO 

 

Uma palavra ou signo compreende duas 

polaridades: o significado (aspecto conceitual, a 

imagem mental abstrata) e o significante (aspecto 

concreto, gráfico, a imagem acústica). Assim, todas 

as palavras são signos, desde que apresentam 

essas duas faces.  

Quando desconhecemos o significado de 

uma palavra, a significação não se completa, pois 

só o que compreendemos é o significante (o 

conjunto sonoro ou gráfico). Reunida ao seu 

significado, a palavra deixa de ser apenas um 

fenômeno sonoro ou gráfico (significante).  

      Um mesmo signo pode apresentar significados 

diversos, conforme o contexto em que os 

empregamos. O significado de uma palavra não é 

somente aquele dado no dicionário; a palavra 

adquire sentidos diferentes quando inserida em 

novos contextos. A essa pluralidade de significados 

dá-se o nome de polissemia.  
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A discussão linguística poderia continuar por 

se tratar de um assunto tão interessante quanto 

necessário para o que chamamos de língua formal, 

necessária ao entendimento dos textos, dos 

enunciados e das questões que envolvem a 

formação geral na prova do Enade. 
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4.2 OS TIPOS DE QUESTÕES DO ENADE DE 

FORMAÇÃO GERAL 

 

As situações anteriores são exemplos de 

contextos em que precisamos interpretar textos. 

Para isso, devemos ler com reflexão, entender os 

sentidos dos enunciados, analisar alternativas, 

classificar asserções em falsas ou verdadeiras, 

fazer comparações, fundamentar argumentos, 

justificar respostas, discernir e decidir. 

Nessa perspectiva, o Enade atua com alguns 

tipos de questões comumente presentes em suas 

avaliações e que demandam leitura reflexiva e 

exercício de raciocínio para serem resolvidas. 

Identificam-se as seguintes possibilidades: 

 Questões convencionais no formato de 

enunciado e alternativas. 

 Questões do tipo asserção-razão. 
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 Questões que envolvem a aplicação da lógica e 

de raciocínios dedutivos e indutivos. 
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4.2.1 QUESTÕES CONVENCIONAIS NO 

FORMATO DE ENUNCIADO E ALTERNATIVAS. 

 

Nas questões convencionais, que envolvem 

a interpretação de um enunciado e de alternativas 

relacionadas com ele, temos como base textos, 

incluindo citações, trechos de livros, declarações, 

ilustrações, tirinhas, mapas, tabelas, gráficos e 

diagramas, enfim, instrumentos de comunicação de 

alguma ideia. 

Além do uso do raciocínio lógico, a 

interpretação do conteúdo introdutório e das 

alternativas pode requerer do leitor as seguintes 

habilidades e competências: 

 identificação do(s) tema(s) tratado(s) na 

questão; 

 busca de informações contidas no próprio 

enunciado; 
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 estabelecimento de relações entre situações 

diversas; 

 verificação de contradições; 

 observação de semelhanças; 

 questionamento da realidade; 

 realização de inferências e extrapolações; 

 percepção de absurdos;  

 projeção de consequências;  

 distinção entre generalidade e 

particularidade; 

 formulação de críticas; 

 apresentação de conclusões válidas. 
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4.2.2 QUESTÕES DO TIPO  

ASSERÇÃO-RAZÃO 

 

As questões do tipo asserção-razão são 

resolvidas por meio da análise das relações 

existentes entre duas afirmativas (proposições I e 

II) conectadas pela palavra “PORQUE”. Na figura 2, 

está representado um esquema desse tipo de 

questão. 

 

 

Figura 2. Esquema de questões do tipo asserção-razão. 
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Podemos ter as combinações de 

possibilidades mostradas abaixo. 

C1. As proposições I e II são falsas. 

C2. A proposição I é verdadeira e a proposição II é 

falsa. 

C3. A proposição I é falsa e a proposição II é 

verdadeira. 

C4. As proposições I e II são verdadeiras e a 

segunda justifica a primeira. 

C5. As proposições I e II são verdadeiras e a 

segunda não justifica a primeira. 

Pelo exposto, observamos que a primeira 

etapa na análise de questões do tipo asserção-

razão é verificar se as proposições I e II, 

isoladamente, são falsas ou verdadeiras. Se pelo 

menos uma das proposições for falsa (a I, a II ou 

ambas), então não precisamos ver se a segunda é 

ou não uma justificativa da primeira.  
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4.2.3 QUESTÕES QUE ENVOLVEM A APLICAÇÃO 

DA LÓGICA E DE RACIOCÍNIOS DEDUTIVOS E 

INDUTIVOS. 

 

Inicialmente, vamos lembrar que uma 

proposição é uma sentença que “diz alguma coisa”, 

com palavras ou símbolos, e seu conteúdo pode 

ser ou verdadeiro (V) ou falso (F). 

Vejamos alguns exemplos de proposições. 

Proposição 1: Uvas são frutas. 

A proposição 1 é verdadeira, porque uvas são 

frutas. 

Proposição 2: O planeta Terra tem a forma cúbica. 

A proposição 2 é falsa porque o planeta Terra não 

tem a forma cúbica. 

 

Proposição 3: O número 2,13 é um número inteiro. 

A proposição 3 é falsa porque 2,13 não é um 

número inteiro. 

Proposição 4: O número 225 é um número inteiro. 
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A proposição 4 é verdadeira porque 225 é um 

número inteiro. 

Observação. A sentença “Como vai você?” 

não é uma proposição, pois seu conteúdo não pode 

ser classificado como verdadeiro ou falso. 

Será que uma proposição pode ser 

verdadeira e falsa “ao mesmo tempo”? 

Não na lógica clássica. Observemos o 

porquê disso (e mais um pouco) com os 

PRINCÍPIOS DA LÓGICA descritos a seguir. 

 

 PRINCÍPIO DA IDENTIDADE: uma proposição 

verdadeira será sempre verdadeira e uma 

proposição falsa será sempre falsa. Exemplo: A 

régua é régua. 

 PRINCÍPIO DO NÃO CONTRADITÓRIO: uma 

proposição nunca pode ser verdadeira e falsa 

simultaneamente. Exemplo: A régua não é “não 

régua”. 
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 PRINCÍPIO DO TERCEIRO EXCLUÍDO: uma 

proposição ou será verdadeira ou será falsa, 

não existindo outra possibilidade. Exemplo: Ou 

aquilo é régua ou aquilo não é régua. 

Em relação às negações de proposições, 

temos o que segue. 

 Se uma PROPOSIÇÃO é VERDADEIRA, a sua 

NEGAÇÃO é FALSA. 

 Se uma PROPOSIÇÃO é FALSA, a sua 

NEGAÇÃO é VERDADEIRA. 

A seguir observemos algumas situações de 

negações de proposições. 

Situação 1 

PROPOSIÇÃO: Uvas são frutas. 

NEGAÇÃO: Uvas não são frutas 

A proposição da situação 1 é verdadeira, 

consequentemente a sua negação é falsa. 

Situação 2 

PROPOSIÇÃO: Roberta tem cabelos loiros. 

NEGAÇÃO: Roberta não tem cabelos loiros. 
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Se a proposição da situação 2 for verdadeira, a sua 

negação é falsa. 

Se a proposição da situação 2 for falsa, a sua 

negação é verdadeira. 

Cuidado: A sentença “Roberta tem cabelos 

castanhos” não é a negação (completa) da 

sentença “Roberta tem cabelos loiros”. Negar que 

Roberta tenha cabelos loiros deve incluir as 

possibilidades de Roberta ter cabelos castanhos, 

ruivos, pretos etc. 

 

Situação 3 

PROPOSIÇÃO: O número 2,13 é um número 

inteiro. 

NEGAÇÃO: O número 2,13 não é um número 

inteiro. 

A proposição da situação 3 é falsa, 

consequentemente a sua negação é verdadeira. 

Situação 4 

PROPOSIÇÃO: O número 225 é um número inteiro. 
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NEGAÇÃO: O número 225 não é um número 

inteiro. 

A proposição da situação 4 é verdadeira, 

consequentemente a sua negação é falsa. 

Situação 5 

PROPOSIÇÃO: Todas as francesas são 

vegetarianas. 

NEGAÇÃO: Pelo menos uma francesa não é 

vegetariana. 

Observação: Basta uma única francesa não 

ser vegetariana para que a proposição acima se 

torne falsa. Reflita um pouco sobre isso! 

Situação 6 

PROPOSIÇÃO: Sabrina sabe cozinhar e nadar. 

NEGAÇÃO: Sabrina não sabe cozinhar ou não 

sabe nadar. 

Observação: A proposição da situação 6 

torna-se falsa se Sabrina não souber cozinhar, ou 

se Sabrina não souber nadar. Reflita um pouco 

sobre isso! 

Situação 7 
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PROPOSIÇÃO: Se hoje fizer sol, então vou à praia 

amanhã. 

NEGAÇÃO: Hoje faz sol e não vou à praia amanhã. 

Situação 8 

PROPOSIÇÃO: Se hoje chover, então não vou à 

praia amanhã. 

NEGAÇÃO: Hoje chove e vou à praia amanhã. 

Agora, pense sobre os questionamentos a 

seguir. 

1) Você acha que a sentença “100% das meninas 

portuguesas não gostam de futebol” é falsa ou 

verdadeira? Por quê? 

2) Qual é a negação (completa) de “100% das 

meninas portuguesas não gostam de futebol”? 

3) Qual é a negação (completa) de “se eu ganhar 

na loteria, então nos casaremos logo”? 

4) Qual é a negação (completa) de “Ângelo é 

carismático e desenvolto”? 

Podemos pensar nas seguintes respostas. 
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Resposta ao primeiro questionamento: A 

sentença “100% das meninas portuguesas não 

gostam de futebol” é falsa, pois, com certeza, existe 

pelo menos uma menina portuguesa que gosta de 

futebol. 

Resposta ao segundo questionamento: A 

negação completa de “100% das meninas 

portuguesas não gostam de futebol” é “pelo menos 

uma menina portuguesa gosta de futebol” ou “existe 

uma menina do portuguesa que gosta de futebol”. 

Resposta ao terceiro questionamento: A 

negação completa de “se eu ganhar na loteria, 

então nos casaremos logo” é “ganho na loteria e 

não nos casamos logo”. 

Resposta ao quarto questionamento: A 

negação completa de “Ângelo é carismático e 

desenvolto” é “Ângelo não é carismático ou não é 

desenvolto”. Observe que, com relação à pergunta 

4, a conjunção "ou" é negação do que se afirma 

com a conjunção "e", visto que, se Ângelo não 
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atender a uma das características, a negação é 

completa. 
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4.2.4 QUESTÕES DE RACIOCÍNIO DEDUTIVO E 

INDUTIVO 

 

O raciocínio dedutivo parte de uma 

proposição geral para uma proposição particular. 

Vejamos algumas situações ilustrativas de uso de 

dedução. 

 

Dedução - Situação 1. 

Toda menina é vaidosa. 

Melissa é menina. 

Logo, Melissa é vaidosa. 

 

Dedução - Situação 2. 

Todos os paulistanos são paulistas. 

Todos os paulistas são brasileiros. 

Todos os paulistanos são brasileiros. 
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O raciocínio indutivo parte de uma 

proposição particular para o geral. Vejamos 

algumas situações ilustrativas de uso de indução. 

 

Indução - Situação 1. 

Todos os peixes observados no aquário são de cor 

azul.  

Todos os peixes são de cor azul. 

 

Indução - Situação 2. 

Todos os candidatos observados não responderam 

à questão 2. 

Todos os candidatos não responderam à questão 2. 
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CAPÍTULO 5:  

CICLO BÁSICO DA AGDA 

(1° PERÍODO) 

Antônio José de Rezende 

 

“O homem não é nada além daquilo que a 

educação faz dele.“ Immanuel Kant 

 

 

Com o objetivo de trabalhar os conteúdos 

das disciplinas de modo interdisciplinar, 

contextualizado e transversal a Facesa aplica 

semestralmente a Avaliação Geral do Desempenho 

do Acadêmico. Compete ao docente, dente outras 

atribuições elaborar questões para a AGDA. Fica a 

cargo do NDE toda a parte de contextualização, 

descrição do instrumento, estabelecer os objetivos, 

estrutura da avaliação, diagramação, formatação, 

impressão dos pilotos, ajustes de revisão e 

encaminhamento para reprodução. 
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As questões contemplam os ciclos básicos 

1°, 2° e 3° período, ciclo pré-profissionalizante e 

ciclo profissionalizante dos três cursos.  

As questões elaboradas pelos docentes e 

reencaminhadas pelo NAP são avaliadas quanto ao 

conteúdo para se determinar em qual (ais) ciclo (s) 

podem ser utilizadas. 

Neste ciclo somente questões das disciplinas 

de citologia e histologia, cálculos em saúde, 

bioestatística, anatomia humana, metodologia 

científica em saúde, língua portuguesa e redação, 

sociologia e antropologia da saúde, promoção de 

saúde, história e contexto da profissão em saúde e 

inglês instrumental. 

Frequentemente as questões são enviadas 

pelos docentes sem nenhuma menção a qual 

disciplina ou área do conhecimento pertencem 

ficando totalmente sob a responsabilidade dos 

membros do NDE a seleção correta das questões 

para cada disciplina contribuindo assim para a 
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elaboração de uma avaliação final que corresponda 

às disciplinas cursadas no semestre. 

Buscando sempre manter o padrão utilizado 

nas avaliações da instituição seleciona-se as 

questões contextualizadas, atuais, com utilização 

de gráficos, tabelas e figuras.  

A partir deste banco de questões procura-se 

contemplar todas as disciplinas do 1° período as 

vezes recorrendo-se às questões de semestres 

anteriores e até mesmo recorrendo diretamente aos 

colegas docentes que não enviaram as questões no 

prazo estipulado no calendário acadêmico. 

Ao finalizar esta parte da avaliação o arquivo 

é enviado à responsável pela diagramação, que faz 

uma avaliação prévia já apontando se há questões 

utilizadas em semestres anteriores ou fora dos 

padrões exigidos. Quando existi alguma pendência 

nesta etapa as questões são reavaliadas e todos os 

ajustes necessários para a adequação e retornar 

para a diagramação.  
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CAPÍTULO 6: 

CICLO BÁSICO DA AGDA (2º período) 

Alice da Cunha Morales Álvares 

 

„O principal objetivo da educação é criar 

pessoas capazes de fazer coisas novas e não 

simplesmente repetir o que as outras gerações 

fizeram.“ Jean Piaget 

 

As questões contemplam o ciclo básico 2° 

período dos três cursos de saúde da Facesa - 

enfermagem, farmácia e fisioterapia.  

As questões enviadas pelos docentes são 

distribuídas via e-mail pela coordenação aos 

membros do NAP que fazem uma seleção das 

questões que contemplam as disciplinas que os 2º 

períodos estão cursando no semestre. 

Dentre as questões escolhidas, são 

selecionadas as contextualizadas, que abordam 

temas da atualidade além das que envolvem 

interpretação de gráficos, tabelas e/ou figuras.  
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Um banco de questões é construído e o 

arquivo enviado ao e-mail do NAP. Este, por sua 

vez, realiza os ajustes necessários para a 

adequação às demais questões dos outros ciclos 

da AGDA e encaminha para impressão.  
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CAPÍTULO 7: 

CICLO BÁSICO DA AGDA (3º período) 

Michelle Cristina Guerreiro dos Reis 

 

“A direção na qual a educação se inicia a um 

homem irá determinar sua vida futura.“ Platão 

 

A primeira etapa do processo de construção 

das questões a serem aplicadas na Avaliação Geral 

de Desempenho do Aluno (AGDA) envolve a 

identificação dos conteúdos curriculares 

(disciplinas) correntes de cada período, aqui 

abordaremos as do terceiro período dos três cursos 

oferecidos pela instituição (Enfermagem, Farmácia 

e Fisioterapia) a saber: Imunologia, Patologia, 

Microbiologia, Farmacologia, Bioética. 
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CRITÉRIOS DE ESCOLHA DO CONTEÚDO A 

SER AVALIADO 

 

Dentro de cada disciplina elencam-se os 

conteúdos que devem ser cobrados baseando-se 

na noção geral que o discente adquire depois que a 

disciplina foi cursada. A seguir explicitamos o que 

consideramos “noções gerais” desses conteúdos 

relativos a cada disciplina: 

Bioética: compreensão das 

responsabilidades das relações: entre paciente-

profissional de saúde, entre os próprios 

profissionais, entre indivíduos de grupos étnicos 

diferentes, disposições legais relacionadas, 

aspectos relacionados à biotecnologia e ao meio 

ambiente. 

Farmacologia: compreensão dos 

mecanismos gerais de drogas, fármacos e 

medicamentos em relação os sistema fisiológico 

humano, saber caracterizar e identificar os efeitos 

adversos e colaterais, das consequências de 



 
 118 

administração concomitante de dois ou mais 

fármacos, domínio dos aspectos farmacocinéticos e 

farmacodinâmicos. 

Imunologia: compreensão o funcionamento 

geral do sistema imunológico, avaliação da 

imunidade pela presença/ausência de anticorpos e 

princípios básicos da construção de vacinas.  

Microbiologia: compreensão da morfologia 

dos principais agentes etiológicos das doenças 

causadas por bactérias, vírus e fungos, associando 

essas características com a capacidade de 

promover doença. 

Patologia: compreensão como as alterações 

fisiológicas podem configurar doenças, associando 

ao agente etiológico, o processo inflamatório como 

mecanismo de reparo tecidual e mediador de 

doenças, as características morfológicas e 

sintomatologia das doenças mais 

frequentes/comuns.  

Parasitologia: compreensão da morfologia e 

ciclo de vida dos principais agentes etiológicos das 
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doenças causadas por parasitos (protozoários, 

helmintos, ancilostomídeos etc.) associando essas 

características com a capacidade de promover 

doença. 
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CRITÉRIOS DE ESCOLHA DO TIPO DE 

QUESTÃO 

 

A AGDA é atualmente composta apenas de 

questões objetivas. São utilizados três modelos 

dessas questões: 1) interpretação de texto, 2) de 

alternativas múltiplas e 3) de asserção e razão. O 

tipo de questão é combinado aleatoriamente com o 

conteúdo, atentando-se para que não haja 

repetição de tipo de questão/conteúdo entre as 

edições da avaliação. A segunda característica 

observada é quanto ao caráter inédito da questão. 

São incluídas preferencialmente questões inéditas 

formuladas pelos professores, que ficam 

armazenadas em um banco de questões.  

Caso todas as questões desse banco 

tenham sido utilizadas nas edições anteriores, são 

pesquisadas questões de concursos que são 

adaptadas ao que se deseja avaliar, referendando-

se a origem das mesmas. Na adaptação é mantida 

a essência do que foi perguntado com o 
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aprimoramento: a) do enunciado, visto que nas 

questões utilizadas na AGDA ele deve conter no 

mínimo 5 linhas; b) a contextualização,  já que 

muitas das perguntas de concursos são diretas 

associando-se à memorização, já a 

contextualização  estimula o raciocínio e análise; c) 

a atualização do conteúdo, tendo em mente a 

evolução das ciências e tecnologias. 

Após o processo de confecção das questões, 

elas são agrupadas em um arquivo e 

encaminhadas para a compilação geral da 

avaliação. 
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CAPÍTULO 8: 

CICLO PRÉ-PROFISSIONALIZANTE DA 

FARMÁCIA - REQUISITOS E SEQUÊNCIA 

CRONOLÓGICA PARA ELABORAÇÃO DE 

QUESTÕES PRÉ-PROFISSIONALIZANTES 

Alice da Cunha Morales Álvares 

 

“A educação é uma socialização da jovem geração 

pela geração adulta.“ Émile Durkheim  

 

 

As Faculdades de Ciências e Educação 

Sena Aires (FACESA) desenvolveram um sistema 

de avaliação ensino-aprendizagem focado na 

Avaliação Geral de Desempenho do Discente, a 

AGDA, elaborado por professores da IES membros 

do Núcleo de Apoio Pedagógico, o NAP (NDE, 

2017). Esta equipe, formada por mestres e 

doutores especialistas em Enfermagem, Farmácia e 

Fisioterapia, preparou um manual disponível por 

meio impresso e digital que fornece apoio 
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necessário para o estudante se preparar e 

conseguir um desempenho satisfatório na AGDA. O 

manual proporciona ao candidato uma preparação 

efetiva por meio de instruções e citação do 

conteúdo teórico/prático a ser abordado na AGDA 

(NAP, 2017).  

A AGDA apresenta uma ideal oportunidade 

para os estudantes que buscam uma preparação 

completa e destaque na carreira profissional 

escolhida.  

No manual, está discriminado o conteúdo 

necessário para a realização das questões voltadas 

aos conhecimentos pré-profissionalizantes como as 

ciências humanas e sociais e ciências pré-

farmacêuticas. Cada conteúdo contempla as DCNs 

- Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Farmácia (CNE, 2002). 
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As ciências humanas e sociais apresentam uma 
visão abrangem conteúdos referentes às diversas 
dimensões da relação indivíduo/sociedade, 
contribuindo para a compreensão dos 
determinantes sociais, culturais, 
comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos 
e legais e conteúdos envolvendo a comunicação, 
a economia e gestão administrativa em nível 
individual e coletivo, como suporte à atividade 
farmacêutica. Já as ciências pré-farmacêuticas 
incluem os processos doentios bem como os 
fatores associados às etiologias destas, 
comportamento e características das moléculas; 
ao estudo dos medicamentos no que se refere à 
farmacodinâmica, biodisponibilidade, 
farmacocinética, emprego terapêutico, 
farmacoepidemiologia, incluindo-se a 
farmacovigilância. 

 

As questões elaboradas pelos docentes da 

IES são acompanhadas e permanentemente 

avaliadas por membros do NAP, a fim de permitir 

os ajustes que se fizerem necessários ao seu 

aperfeiçoamento. Os conteúdos de cada questão 

devem contemplar as competências e habilidades 

desenvolvidos nos campos das ciências humanas e 

sociais além das pré-farmacêuticas. Como 

referência, os docentes consultam o Manual do 

Docente, o Manual da AGDA, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, literatura básica dos planos 
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de ensino, atualidades divulgadas por meio de 

artigos científicos e/ou reportagens.  

Todas as questões pré-profissionalizantes 

devem contemplar a análise crítico-reflexiva e 

generalista para avaliar o conhecimento dos 

estudantes em todos os níveis de atenção à saúde. 

Este acadêmico terá que apresentar compreensão 

da realidade social, cultural e econômica da região 

em que atua com o objetivo de adaptar a realidade 

em prol da sociedade. O acadêmico que obtiver 

pontuação favorável estará capacitado ao exercício 

de decisão de conduta referente ao diagnóstico e 

tratamento pautados em princípios éticos.  

A avaliação dos estudantes ocorre por meio 

de dez questões objetivas contemplando disciplinas 

pré-profissionalizantes obrigatórias e integrantes do 

currículo mínimo do curso de Farmácia. O gabarito 

da prova objetiva pré-profissionalizante são 

divulgados junto aos demais gabaritos de 

conhecimentos básico e profissionalizante. A 

resolução da AGDA pré-profissionalizante é 
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requisito necessário devido compor a nota bimestral 

totalizando um ponto. Poderão realizá-la os 

estudantes dos quarto e quinto períodos do curso 

de graduação em Farmácia. 

Estas questões objetivas são elaboradas 

dentro dos critérios pré-estabelecidos pelo Manual 

do Docente da Facesa cotendo 5 (cinco) 

alternativas de a à e sendo somente uma 

alternativa correta e as demais incorretas. As dez 

questões são divididas entre 1) verdadeiro-falso, 2) 

múltipla escolha, 3) asserção-razão e todas 

envolvendo interpretação de Ilustrações como 

gráfico, tabela, ou figura. Pode haver repetição de 

qualquer uma supracitada desde que todas estejam 

presentes anteriormente. 

O professor/autor da questão deve ater-se 

ao redigir o enunciado para abordar assuntos 

relevantes instigando o estudante a interpretar uma 

situação-problema ou um estudo de caso; fazer 

paráfrases ao invés de utilizar textos idênticos aos 

dos artigos e/ou livros para apresentar uma 
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extensão adequada; ao usar siglas ou abreviações, 

descrever o significado à frente; não propor 

resolução de problemas utilizando negação (não, 

exceto, a incorreta). No momento de criar as cinco 

alternativas,  o autor não pode utilizar "nenhuma 

das anteriores" ou "todas as anteriores" e as fontes 

das ilustrações e da elaboração bibliográfica ou 

transcrição utilizadas devem ser citadas. 

Os professores dos quarto, quinto e sexto 

semestres do curso de Farmácia formulam 

questões acerca do conteúdo das disciplinas que 

ministram e se enquadram nas ciências humanas e 

sociais e nas pré-farmacêuticas. Cada professor 

formula três questões objetivas junto ao gabarito e 

encaminha eletronicamente à comissão pedagógica 

(NAP) que faz a apreciação. Esta consiste em 

conferir cada questão baseado nos critérios e 

recomendações que constam no manual do 

docente para garantir a padronização do enunciado 

e das alternativas bem como o conteúdo de modo a 

estimular a leitura, compreensão e a interpretação 
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de questões multidisciplinares. Após a apreciação, 

a comissão enviará um parecer de cada questão ao 

docente autor que pode estar favorável ou 

desfavorável sendo neste último caso necessário 

ajuste destacado no próprio documento. O autor faz 

o(s) ajuste(s) em 05 (cinco) dias úteis e reenvia a 

questão ajustada, por meio eletrônico, para o e-mail 

do NAP, que emitirá um novo parecer e armazena a 

questão no banco de dados para posterior uso. 

Caso não haja emissão de questões pelos 

docentes no semestre corrente, ou a comissão 

utiliza questões inéditas do banco de dados ou um 

membro do NAP elabora selecionando textos-base 

para construção das questões obedecendo os 

critérios pré-estabelecidos pela IES. 
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CAPÍTULO 9: 

CICLO PROFISSIONALIZANTE DA FARMÁCIA E 

DISCIPLINAS ATIVAS: DESAFIO DE FORMAR 

UM FARMACÊUTICO COM O PERFIL QUE O 

PAÍS NECESSITA 

Breno Silva de Abreu 

 

“Se a educação sozinha não pode transformar a 
sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda.“ 
Paulo Freire 

 

Um dos grandes desafios da capacitação de 

profissionais de saúde em nível de educação 

superior, é a habilidade do sistema permitir a 

integração da aspectos da comunidade 

circunvizinha com aspectos técnicos que são 

comumente apresentados aos acadêmicos, de 

forma fragmentada (OTT et al., 2016). 

O sistema educacional trabalha no sentido 

de integrar cada vez mais o conhecimento de forma 

fluida, integrada à visão de mundo, mas tal 

proposta ainda é um desafio hercúleo. 
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Especialmente da forma como os currículos são 

montados, o acadêmico, ainda não consciente do 

tamanho do desafio que está a enfrentar, tem a 

clara percepção de que o seu objetivo na instituição 

é decorar a disciplina e responder quando 

perguntado (ARAÚJO, 2016). 

Ao longo da capacitação da graduação, 

ferramentas e técnicas pedagógicas variadas são 

implementadas de forma a transformar a realidade 

do graduando, permitindo ao mesmo a detecção de 

uma forma alternativa de interagir com a academia, 

estimulando a descompartimentalização do 

conhecimento técnico apresentado, somada ao 

estímulo para que o docente passe a fazer 

perguntas à si e aos que o cercam, gerando, 

efetivamente, um profissional capaz de exercer a 

profissão de forma técnica, mas também refletir 

sobre as questões pendentes que se mostrarem 

presentes em sua sociedade (DE CARVALHO; 

CECCIM, 2006; SILVA; MIGUEL; TEIXEIRA, 

2011a). 



 
 133 

Entre tais alternativas, a AGDA figura como 

importante mecanismo de estímulo e quantificação 

do sucesso de tais técnicas e ferramentas 

pedagógicas. 

Sua composição conta com todas as 

disciplinas ativas do período no qual os acadêmicos 

se encontram, contudo, apresentadas em questões 

de forma transversal, comunicando, em uma 

mesma questão, desde as disciplinas do ciclo 

comum até as disciplinas específicas do campo 

profissionalizante (SILVA; MIGUEL; TEIXEIRA, 

2011b). 

Dispostas de tal forma, a AGDA se torna 

então uma ferramenta análoga ao enfrentamento 

de problemas diários que serão abordados pelos 

profissionais de saúde. Estas questões do cotidiano 

profissional até podem ser reduzidas à uma 

disciplina majoritária, mas que sempre podem ser  

complementarmente descritas por óticas distintas a 

depender da disciplina que seja abordada 

(ARAÚJO, 2016; OTT et al., 2016).  
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Tal postura demanda uma necessidade de 

reestabelecer propósitos do conteúdo aprendido no 

início do curso, reforçando a percepção do 

acadêmico que nenhum conteúdo, por mais simples 

que seja, esteja sendo fornecido ao acadêmico sem 

propósito real (ARAÚJO, 2016; BECKER; 

54090601053, 2013; COSTA, 2014). 

Dessa forma, abordando questões 

profissionais do dia a dia da Farmácia, contando 

com aspectos multidisciplinares, a AGDA se 

demonstra como um instrumento completo 

avaliativo que não somente permite a sondagem do 

sucesso das técnicas de ensino-aprendizagem no 

ambiente da FACESA, quanto estimula uma visão 

de mundo diferenciada quanto ao propósito de todo 

o conhecimento dispensado em sala de aula 

(COSTA, 2014). 

Tais medidas, associadas, irão estabelecer 

uma geração de profissionais farmacêuticos mais 

críticos, reflexivos, com visão humanitária e mais 

preparados para as questões de acolhimento e 
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prestação de serviços farmacêuticos de qualidade 

para a comunidade na qual esteja inserido (LEITE; 

DO NASCIMENTO; COSTA, 2008). 
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CAPÍTULO 10: 
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CICLO PRÉ-PROFISSIONALIZANTE DA 

FISIOTERAPIA 

Tais Milene Santos de Paiva  

 

“A educação deve ter um fim em vista, pois 
ela não é um fim em si mesma.“ 

Sybil Marshall  
 

 

As matérias enquadradas na categoria pré-

profissionalizantes constituem a base do 

aprendizado teórico cientifico do estudante de 

fisioterapia. Para adquirir discernimento  ético, 

fisiológico e atuação clínico-funcional o aluno 

precisa internalizar os conceitos aprendidos nessas 

matérias iniciais para assim solidificar e 

desenvolver o aprendizado.  

  O primeiro desafio é estimular a curiosidade 

em nossos alunos, fazer com que o processo de 

aprendizagem transpasse a sala de aula e ocupe 

espaço na rotina de cada um. A maioria das 

matérias que constituem a unidade pré-
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profissionalizante possuem um ponto central 

comum, que seja: a Fisiologia. 

  A palavra fisiologia tem sua origem em 

definições gregas onde physis significa natureza e 

logos significa estudo ou conhecimento. Portanto, 

fisiologia é uma ciência biológica que estuda as 

funções: físicas, bioquímicas e orgânicas de um 

sistema, seja ele animal, vegetal ou, ainda, 

bacteriano.  

Reunindo importantes princípios da física, 

química e matemática a fisiologia da sentido as 

interações básicas de um organismo como o seu 

meio e compreende a grande meta dessas 

disciplinas, sendo a base do estudo dessas 

matérias, aprender sobre o funcionamento inicial, 

fisiológico do organismo constitui o direcionamento 

do estudo.  

De igual modo conceitos éticos e 

humanitários são fortemente trabalhados para 

tornar os nossos alunos em profissionais 

humanizados e com conceitos éticos solidificados. 
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  Os professores engajados na apresentação 

de tais matérias, encontram o desafio de ensinar e 

ao mesmo tempo fascinar os alunos com a 

exposição do ambiente  fisiológico do sistema 

orgânico do ser humano.  Criando em cada ouvinte 

um mecanismo crucial no processo de 

aprendizagem: a curiosidade. 

Ainda na fase pré-profissionalizante 

observamos a ocorrência de algumas clinicas como 

as cardiológicas, pneumológicas e Geriátricas que 

conferem uma interação precoce de nossos alunos 

com casuísticas  clínicas, atuação profissional e 

conduta terapêutica, fisioterapia baseada em 

evidencia.  

Fazem parte do bloco pré-profissionalizante: 
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Ética. Cinesiologia Clínica. Fisiologia do 
Exercício. Fisioterapia Geral I. Avaliação Clínica 
Fisioterapêutica. Recursos Terapêuticos 
Manuais. Imaginologia e Exames complelentares. 
Cinesioterapia I. Ambulatório Didático 
Pedagógico II. Clínica Pneumológica. Práticas 
aplicadas a Fisioterapia Pneumologica. Clínica 
Cardiovascular. Práticas Aplicadas à Fisioterapia 
Cardiovascular. Clínica Geriátrica. Práticas 
Aplicadas a Fisioterapia Geriátrica. 
Cinesioterapia II. Fisioterapia Geral II. 
Fisioterapia Preventiva e Ergonomia. 

 

No critério de seleção das perguntas, que 

compõem o caderno de prova do bloco pré-

profissionalizante, são consideradas as questões 

que possuem o poder de levar o aluno ao raciocínio 

analítico, evocando conhecimento cumulativo 

dentro de uma analise fisiológica com expressão 

clinica e funcional.   

Como adotamos o padrão do exame 

nacional do desempenho do estudante (Enade) o 

caderno de provas seguem a mesma formulação, 

com bom embasamento teórico-científico,  alguns 

casos clínicos no contexto das perguntas, seguindo 

uma coerência contextual que influencia o leitor a 

raciocinar na solução da terapêutica proposta.  
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Elaboro as questões tomando o cuidado de 

observar a atualização dos conceitos, diretrizes e 

propostas terapêuticas, trazendo sempre as 

referencias mais atuais dos conselhos de classes e 

consensos,  procurando contextualizar com a 

realidade da nossa população seja a nível nacional 

ou regional, como é o caso de alguns surtos, 

epidemias e probabilidade de doenças mais 

comuns no centro oeste.   

O aluno ao se deparar com as questões terá 

a oportunidade de avaliar o seu nível de 

conhecimento em relação as principais ocorrências 

observadas no âmbito de sua formação além de 

extrair importantes conceitos para sua futura 

atuação.  



 
 143 

CAPÍTULO 11: 

CICLO PROFISSIONALIZANTE DO CURSO DE 

FISIOTERAPIA DA FACESA 

Celiandro José Scandolara Mazarro 

 

“A sociedade e cada meio social particular 
determinam o ideal que a educação 
realiza.“ Émile Durkheim 

 

 

Ciclo Profissionalizantes - compreendem a 

aquisição de amplos conhecimentos na área de 

formação específica da Fisioterapia: dando o 

Conhecimentos da função e disfunção do 

movimento humano, estudo da cinesiologia, da 

cinesiopatologia e da cinesioterapia, inseridas 

numa abordagem sistêmica. Os aprendizados dos 

recursos semiológicos, diagnósticos, preventivos e 

terapêuticas que instrumentalizam a ação 

fisioterapêutica nas diferentes áreas de atuação e 

nos diferentes níveis de atenção. Este conceito  é 

realizado através de conteúdo teórico prático,  com 

questões desenvolvidas pela Avaliação Geral de 
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Desempenho Acadêmico (AGDA) com a 

contribuição das disciplinas clínicas desenvolvidas 

para preparação a formação do profissional 

fisioterapeuta, com isso, foram envolvidas as 

seguintes disciplinas como:  

Clínica cardiovascular:  tem como 

determinação de analisar  o tratamento clínico e 

cirúrgico e suas manifestações, abordagem 

fisioterapêutica é essencial na contribuição para a 

plena recuperação e reabilitação dos indivíduos 

acometidos por esses processos patológicos 

Cardiovasculares;  

Clínica neurofuncional adulto:  mostrando o 

saber clínico das disfunções ou lesões causadas no 

sistema nervoso central e periférico, avaliação do 

quadro clínico, terapêutica adequada por meio dos 

métodos e técnicas fisioterapêuticas; prevenção de 

sequelas físicas e deformidades no sistema 

musculoesquelético;  

Clínica Geriátrica:  buscando o aprendizados 

gerais acerca do processo do envelhecimento e 
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suas dimensões biopsicossociais. Assistência 

fisioterapêutica na promoção da saúde, na 

prevenção de doenças e na reabilitação da pessoa 

idosa;  

Clínica  Ortopédica, Traumatológica e 

Reumatológico:  mostrando a vivência e 

aprendizado no  processo de diagnóstico de da 

disfunção Osteomioarticular com esclarecimento e 

aplicabilidade dos métodos e técnicas de 

reeducação do movimento, aumento da amplitude 

articular, fortalecimento muscular, com a 

elaboração e execução do programa de tratamento 

do paciente; 

Fisioterapia Hospitalar:  direcionando a 

Rotina dos serviços de Fisioterapia em UTI e 

enfermaria hospitalar, mostrando as características 

do paciente internado no ambiente hospitalar 

desenvolvendo aspectos de Avaliação funcional, 

diagnóstico funcional, objetivos e plano terapêutico 

em UTI; 
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Fisioterapia pediátrica: apresentando 

conhecimentos  dos aspectos clínicos, métodos, 

técnicas e recursos fisioterapêuticos em pediatria e 

neuropediatria. Avaliação da criança e análise do 

desenvolvimento neuro-psico-motor, diagnóstico de 

distúrbio cinético-funcional e os principais métodos 

de tratamento utilizados na neuropediatria. 

Sendo assim, estas atividades demonstrará 

ao aluno do curso de fisioterapia da Facesa, os 

conhecimentos adquiridos através de seus estudos 

com intuito de se tornar um profissional da área de 

saúde com o compromisso de estar preparado no 

atendimento do paciente.  
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CAPÍTULO 12: 

CICLO PRÉ-PROFISSIONALIZANTE E CICLO 

PROFISSIONALIZANTE DA ENFERMAGEM 

Leonardo Batista 

 

„A educação é a arma mais poderosa que 
você pode usar para mudar o 
mundo.“ Nelson Mandela  

 

 

A avaliação geral de desempenho 

acadêmico é uma ferramenta muito útil para análise 

estratégica sobre conceitos educacionais como 

interdisciplinaridade, transdisciplinaridade 

envolvidos em processos de aprendizagem e 

formação profissional. (RAPHAEL, 2002, p. 124-

131) 

A ferramenta em questão aborda disciplinas 

pré-profissionalizantes e profissionalizantes para o 

curso bacharelado em enfermagem com o objetivo 

de determinar o processo de tomada de decisões 

por parte do corpo discente focando na definição do 

egresso almejado. (MARIN, 2005, p. 80-83) 
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As disciplinas de imunologia e patologia 

foram avaliadas na discussão do processo 

inflamatório, cujo objetivo é avaliar se o discente é 

capaz de traçar uma relação direta entre a reposta 

do organismo a estímulos nocivos e a resposta 

imunológica observada no processo inflamatório. 

(ABBAS, 2012, p. 88-102) 

Como a questão é classificada como 

asserção/razão o estudante deve ser capaz de 

avaliar se a lesão tecidual só ativará a resposta 

imunológica caso seja causada por um agente 

infeccioso. O objetivo é verificar se o discente 

conhece princípios básicos sobre inflamação e a 

atividade imunológica decorrente de qualquer 

classe de estresse não apenas o biológico. 

(BRASILEIRO, 2011 p. 34-77). 

Uma das questões abordou a fator 

imunização envolvendo as disciplinas de 

imunologia e bioquímica. O discente deve ser 

capaz de diferenciar os conceitos de imunidade 

inata e adquirida pela dosagem bioquímica de 



 
 149 

imunoglobulinas IgM e IgG. Vários termos foram 

empregados como anticorpos e memória 

imunológica para direcionar a conclusão de 

imunidade adquirida induzida pela imunização 

vacinal. (ABBAS, 2012, p.89-99). 

A anatomia também discutida nesta 

avaliação arguindo ao discente sobre estruturas 

ósseas faciais muito importantes para determinar 

normalidade ou anormalidade ao exame físico 

direcionando a prescrição de enfermagem. Assim, o 

estudante deveria apontar em ordem funcional 

ossos relacionados a estrutura de sustentação do 

globo ocular. (MOORE, 2007, p. 22-67). 

A abordagem por problematização foi umas 

máximas desta avaliação transportando o 

estudante ao contexto profissional. Em determinado 

momento foi discutido o caso de um paciente 

vitimado por fratura de fêmur podendo evoluir para 

embolia gordurosa ou trombose venosa profunda 

em função do grau de lesão inflamatória descrita. 

Foi prescrito um anticoagulante injetável e o 
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enfermeiro é o responsável pelo seu preparo e 

administração. Assim, o estudante de enfermagem 

foi avaliado com relação a conceitos matemáticos 

em cálculo de medicamentos para definir quantos 

mililitros da solução contem a concentração 

prescrita pelo médico, ainda os cuidados de 

enfermagem necessários para a abordagem 

holística deste caso clínico. (SARRETA, 2009, p. 

178-190). 

Todos os enfermeiros conhecem a história 

da enfermagem descrevendo as contribuições de 

sua matrona Florence Nightingale a respeito dos 

conceitos de classificação de risco e análise 

epidemiológica dos soldados combatentes na 

guerra da Criméia atendidos por ela. Esta questão 

envolveu uma discussão sobre história da 

enfermagem, sistematização da assistência de 

enfermagem, epidemiologia e estatística levando o 

enfermeiro a diagnosticas a realidade da população 

focando nos conceitos de saúde coletiva. (PORTO, 

2012, p. 20-45) 
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Elioenai Dornelles Alves, em 2014, afirma 

que a enfermagem é a ciência da saúde focada na 

manutenção da integridade física do paciente e da 

comunidade fundamentada nos conceitos da 

anatomofisiologia, o que estabelece a linha de 

raciocínio clínico dos profissionais da enfermagem 

para reestabelecer e garantir a manutenção das 

funções vitais.   

 

 



 
 152 

REFERÊNCIAS 

 

ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. H. I. 
V. Imunologia celular e molecular. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012 
 
ALVES, Elioenai Dornelles. Biossegurança. 1ª. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2014. 
 
BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo - Patologia. 8. 
ed. Rio de Janeiro: Gen, Guanabara Koogan, 2011 
 
MARIN, Alda Junqueira (Coord.). Didática e 
trabalho docente. 2ª Ed. Araraquara: JM Editora, 
2005. 
 
MOORE, K. L.; DALLEY, A. F. Anatomia orientada 
para a clínica. 5. ed.. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007. 
 
PORTO, Fernanda. História da Enfermagem. 
Identidade, Profissionalização e Símbolos. São 
Paulo: Yendis, 2012. 
 
RAPHAEL, Hélia Sonia e CARRARA, Kester. 
Avaliação sob Exame, Campinas, Editora Autores 
Associados, 2002. 
 
 
SARRETA, FO. Educação permanente em saúde 
para os trabalhadores do SUS [online]. São Paulo: 



 
 153 

Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 
2009. 



 
 154 

CAPÍTULO 13: 

REVISÃO DE TEXTO DA AGDA 

Jonas Rodrigo Gonçalves 

 

 “A educação é o estabelecimento de 
comportamentos que serão 
vantajosos para o indivíduo e para 
outros em algum tempo 
futuro“Burrhus frederic Skinner 

 

 

O processo de revisão de um texto passa por 

diversas etapas. Todas essas etapas se aplicam à 

revisão da AGDA – Avaliação Geral de 

Desempenho do Acadêmico. 

 A primeira etapa envolve o recebimento de 

todas as provas prontas, elaboradas pelos 

professores colaboradores e/ou coordenadores da 

faculdade. A coordenação do NAP (Núcleo de 

Apoio Pedagógico) recebe e organiza cada prova e 

envia para o revisor de texto, no caso da Facesa, 

professor Jonas Rodrigo Gonçalves. 
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 Ao receber as provas prontas, inicia-se a 

segunda etapa da revisão textual: a correção dos 

aspectos gramaticais.  

Essa correção com base na gramática 

normativa se subdivide em nas seguintes áreas: 

correto emprego das classes de palavras 

(substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, 

preposição, conjunção, interjeição, verbo e 

advérbio); correção sintática das construções 

frasais das orações e dos períodos compostos; 

regência nominal e verbal; concordância nominal e 

verbal; uso correto dos sinais de pontuação 

(vírgula, ponto-e-vírgula, ponto, exclamação, 

interrogação, reticências, travessão, parênteses); 

ortografia oficial e novo acordo ortográfico; 

acentuação gráfica; emprego correto do acento 

indicativo de crase facultativo e obrigatório; 

propriedade vocabular. (GONÇALVES, 2015a) 

A terceira fase da revisão de texto envolve a 

adequação à normatização técnica da escrita 

científica (normas da ABNT ou Vancouver). Nesse 
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momento checam-se as fontes – tipos de letras e 

tamanhos – do corpo do texto das questões e dos 

textos motivadores, bem como das citações diretas, 

curtas ou longas. Faz-se a adequação do 

espaçamento entre linhas, bem como do 

alinhamento das letras que especificam as 

alternativas. Conserta-se o alinhamento de todas as 

provas, adequando-o às margens de recuo 

obrigatórias. (GONÇALVES, 2015b) 

A quarta e última etapa é o envio das provas 

revisadas de AGDA (Avaliação Geral de 

Desempenho do Acadêmico) ao NAP – Núcleo de 

Apoio Pedagógico.  
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13.1 REVISÃO GRAMATICAL 

 

Entendamos melhor esta fase, no que tange 

à Gramática Normativa, cujos aspectos 

microestruturais de revisão se subdividem 

inicialmente nas classes de palavras (substantivo, 

adjetivo, artigo, numeral, pronome, preposição, 

conjunção, interjeição, verbo e advérbio). 

 Também se avalia a correção sintática das 

construções frasais das orações e dos períodos 

compostos; regência nominal e verbal; 

concordância nominal e verbal; uso correto dos 

sinais de pontuação (vírgula, ponto-e-vírgula, ponto, 

exclamação, interrogação, reticências, travessão, 

parênteses); ortografia oficial e novo acordo 

ortográfico; acentuação gráfica; emprego correto do 

acento indicativo de crase facultativo e obrigatório; 

propriedade vocabular. (GONÇALVES, 2015a) 
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13.1.1 CLASSES DE PALAVRAS2 

 

Substantivo é a classe gramatical que dá 

nomes a plantas, pessoas, animais, objetos, coisas, 

lugares, instituições, ações, características. Pode 

ter as seguintes classificações: simples, composto, 

concreto, abstrato, primitivo, derivado, comum, 

próprio, coletivo. Classifica-se em: Simples: possui 

um só radical. Exemplos: mesa, cama. Composto: 

possui dois ou mais radicais. Exemplos: guarda-

chuva, girassol. Concreto: tem forma e existência 

própria, real ou imaginária, é independente. 

Exemplos: mesa, fada, Deus. Abstrato: não tem 

existência própria, é dependente, sentimentos. 

Exemplos: amor, paciência, saúde. Primitivo: não 

se origina de outra palavra. Exemplos: mesa, 

jardim, pão. Derivado: origina-se de outra palavra; 

pode derivar de verbos caso mostrem uma ação. 

Exemplos: jardinagem, mesário, padaria, secretaria. 

                                                 
2
  Capítulo extraído na íntegra do livro “GONÇALVES, 

Jonas Rodrigo. Gramática Didática e Interpretação de Textos: 
teoria e exercícios. 17.ed. Brasília: JRG, 2015. 
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Comum: designa espécie. Exemplos: mesa, 

homem, cão. Próprio: nomeia substantivos comuns. 

Exemplos: Jonas, Rex. Coletivo: nomeia grupo de 

comuns. Exemplos: cardume, biblioteca. 

Quanto ao Adjetivo, comumente se diz que o 

adjetivo qualifica. Particularmente gosto de dizer 

que o adjetivo caracteriza. O adjetivo pode ser 

simples, composto, primitivo, derivado, pátrio ou 

gentílico, ou locução adjetiva, quando duas ou mais 

palavras podem ser substituídas por uma única 

característica (geralmente preposição + 

substantivo). Exemplos: Amor materno (de mãe = 

locução adjetiva) Corpo discente (de alunos = 

locução adjetiva) 

Verbo é a palavra que exprime ação, estado 

ou fenômeno da natureza. Ex.: Elas leram o livro 

atentas. (ação) Ana continua espiritualizada. 

(estado) Chove pouco em Brasília. (fenômeno da 

natureza) O verbo pode ser flexionado em: tempo, 

modo, número, pessoa e voz. Locução verbal: 

Como as demais classes de palavras, também o 
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verbo, quando representado por duas ou mais 

palavras juntas e combinadas, recebe a 

classificação de locução verbal: verbo auxiliar 

seguido de uma forma nominal (gerúndio, particípio, 

infinitivo). As locuções verbais servem para dar 

amplitude ao significado do verbo. Exemplos: Luã 

mudará de escola no próximo ano. (verbo) Luã 

poderá mudar de escola no próximo ano. (locução 

verbal) 

O Artigo define ou não define o substantivo, 

acompanhando-o. Veja a classificação. Definido: 

define precisamente o substantivo. Ex.: o, a, os, as. 

Indefinido: determina imprecisamente o substantivo. 

Ex.: um, uma, uns, umas. 

O Numeral quantifica, ou seja, indica uma 

quantidade. Veja a classificação. Cardinal: indica 

quantidade ou número. Ex.: um, dois, dez, doze. 

Ordinal: indica o lugar, a ordem, a posição numa 

sequência. Ex.: décimo, segunda. Multiplicativo: 

indica a multiplicação de uma quantidade. Ex.: 

dobro, triplo. Fracionário: indica a divisão ou fração 
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de uma quantidade. Ex.:meio, terço, metade. Dual: 

indica a dualidade. Ex.: ambos, ambas. Assim 

como as demais classes gramaticais, se mais de 

uma palavra representar o mesmo termo 

morfológico, ter-se-á uma locução. Neste caso, 

uma locução numérica: um terço, dois décimos. 

Alguns gramáticos admitem numerais coletivos, 

quando um numeral representa implicitamente um 

conjunto de outros numerais (em alusão ao 

substantivo coletivo). Exemplos: dúzia=doze coisas, 

milheiro=mil coisas; novena=nove dias; lustro=cinco 

anos; bimestre=dois meses. Cabe ressaltar, que a 

classificação acima se refere a numerais e não a 

algarismos. Estes podem ser classificados como 

Arábicos (1, 3, 20, 50, 100, 500, 1000) ou Romanos 

(I, III, XX. L, C, D, M).  

Pronome é a palavra que substitui ou 

acompanha o substantivo. Quando substitui é 

chamada de Pronome Substantivo; quando 

acompanha, de Pronome Adjetivo. Existem as 

seguintes formas de tratamento por cargo. Para 
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chefes de poder:  Presidente da República, 

Presidente do Congresso Nacional (Presidente do 

Senado, e Presidente da Câmara Federal pela 

regra constitucional de sucessão da Presidência da 

República), Presidente do Supremo Tribunal 

Federal, o  vocativo é Excelentíssimo Senhor 

Presidente, o pronome de tratamento é Vossa 

Excelência – não se abrevia o pronome de 

tratamento dos chefes de poder. Para autoridades – 

Executivo (Vice-Presidente da República, Ministros 

de Estado, Governadores de Estado e do DF, Vice-

Governadores de Estado e do DF, Oficiais-

Generais das Forças Armadas, Embaixadores, 

Secretários-Executivos de Ministérios e demais 

cargos de natureza especial, Secretários de Estado 

dos Governos Estaduais, Prefeitos Municipais), 

Legislativo (Deputados Federais, Senadores, 

Ministros do Tribunal de Contas da União, 

Deputados Estaduais, Deputados Distritais, 

Conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais, 

Presidentes das Câmaras Legislativas Municipais), 
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Judiciário (Ministros dos Tribunais Superiores, 

Membros de Tribunais, Juízes, Auditores da Justiça 

Militar) – o vocativo é Senhor + CARGO, o pronome 

de tratamento é Vossa Excelência - V. Exª ou V. 

Exa. Para demais servidores e cidadãos, o vocativo 

é Senhor + CARGO , o pronome de tratamento: 

Vossa Senhoria - V. Sª ou V. Sa. Para reitor de 

universidade, o vocativo é Magnífico Reitor, o 

pronome de tratamento é Vossa Magnificência - V. 

Magª ou V. Maga. Para o papa, o vocativo é 

Santíssimo Padre, o corpo do texto é Vossa 

Santidade - V. S. Para cardeais, o vocativo é 

Eminentíssimo Senhor Cardeal, o corpo do texto é 

Vossa Eminência - V. Emª ou V. Ema.  

O ADVÉRBIO exprime circunstância da ação 

do verbo, sendo a palavra invariável que modifica o 

verbo, o adjetivo, outro advérbio, ou a frase inteira. 

Ex.: Hoje acordei cedo. Locução Adverbial: duas ou 

mais palavras exercendo a função de um advérbio. 

Ex.: Na quarta-feira, acordei com a alvorada. 
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A Preposição relaciona palavras: a, ante, até, 

após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, 

perante, por, sem, sob, sobre, trás. Locuções 

prepositivas: grupo de palavras que começa e 

termina com preposição, formando uma expressão. 

Exemplos: à frente de, à custa de, à maneira de, à 

vista de, etc. Ex.: Coloquei-me à frente de Maria. 

Repare que há obrigatoriedade do uso do acento 

indicativo de crase em todas as locuções 

prepositivas. 

A Interjeição exprime sentimentos de alívio, 

dor, satisfação, ironia, alegria, paz, etc., geralmente 

evidenciados pela exclamação. Exemplos: Ah! Ufa! 

Caramba! Nossa! Aleluia! Locuções Interjeitivas: 

duas ou mais palavras que demonstram sensações. 

Têm valor de Interjeição. Ex.: Meu Deus! Minha 

nossa! Virgem Maria!  

A Conjunção relaciona orações. Antes de 

entendê-la, conheçamos a diferença entre frase, 

oração e período. Frase: Ufa! (não precisa ter 

verbo) oração: Sou feliz. (um verbo) Período 
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(composto): Nasceu e morreu. (dois ou mais 

verbos). Ou seja, a conjunção só cabe no período. 
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13.1.2 REGÊNCIA NOMINAL E VERBAL3 
 

Regência é o mecanismo que regula a relação 

entre os verbos ou nomes (substantivos e adjetivos) 

e os seus complementos. Em seu caso, importa 

saber se a palavra exige ou não outras que 

complementem o seu sentido e, no caso de exigir, 

que tipo de complemento é esse. 

Saliente-se que na regência – na verbal 

sobretudo – são encontradas consideráveis 

diferenças entre o uso popular ou informal e o uso 

culto e formal, verificando-se também, em certos 

casos, divergências entre os próprios gramáticos e 

dicionaristas, alguns dos quais são menos 

normativos que descritivos a respeito. 

 

                                                 
3
  Capítulo extraído na íntegra do livro “GONÇALVES, 

Jonas Rodrigo. Gramática Didática e Interpretação de Textos: 
teoria e exercícios. 17.ed. Brasília: JRG, 2015. 
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REGÊNCIA NOMINAL 

 

Assim como os verbos, alguns nomes também 

podem apresentar dificuldades quanto à regência, 

muitas vezes pelo fato de admitirem mais de uma 

preposição que ligue o termo regente ao regido. 

Observe: 

acessível a 

acostumado a, com 

admiração a, com 

afável com, para com 

agradável a 

alheio a 

amante de 

análogo a 

ansioso de, para, por 

apto a, para 

atentado a, contra 

aversão a, para, por 

ávido de 

benéfico a 

capacidade de, para 
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capaz de, para 

certo de 

compatível com 

compreensível a 

comum a, de 

constante em 

contemporâneo a, de 

contíguo a 

contrário a 

cuidadoso com 

curioso de, por 

desatento a 

descontente com 

desejoso de 

desfavorável a 

devoção a, para com, por 

diferente de 

difícil de 

digno de 

dúvida acerca de, em, sobre 

entendido em 
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equivalente a 

erudito em 

escasso de 

essencial para 

estranho a 

fácil de 

fanático por 

favorável a 

fiel a 

firme em 

generoso com 

grato a 

hábil em 

habituado a 

horror a 

hostil a 

idêntico a 

impossível de 

impróprio para 

incompatível com 

inconsequente com 
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indeciso em 

independente de, em 

indiferente a 

indigno de 

inerente a 

inexorável a 

insensível a 

leal a 

lento em 

liberal com 

medo a, de 

natural de 

necessário a 

negligente em 

nocivo a 

obediência a 

ojeriza a, por 

paralelo a 

parco em, de 

passível de 

perito em 
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permissivo a 

perpendicular a 

pertinaz em 

possível de 

possuído de 

posterior a  

preferível a 

prejudicial a 

prestes a, para 

propício a 

próximo a, de 

relacionado com 

respeito a, com, para com 

responsável por 

rico de, em 

satisfeito com, de, em por 

seguro de, em 

semelhante a 

sensível a 

sito em 

suspeito de 
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útil a, para 

vazio de 

versado em 
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REGÊNCIA VERBAL 
 

A regência se diz verbal quando o termo regente 
é um verbo. São a seguir definidos alguns tipos de 
verbos e indicados aqueles verbos mais propensos 
a dúvidas. 

VERBOS TRANSITIVOS DIRETOS 
Um verbo é transitivo quando não tem sentido 

completo e por isso exige (rege) um complemento 
que lhe complete o significado. É chamado 
transitivo direto quando seu complemento – 
denominado objeto direto – não vem 
obrigatoriamente precedido de preposição. Em 
outras palavras, a noção que ele exprime “transita” 
diretamente para o objeto: 

“Nenhum Deputado poderá solicitar a palavra 
quando houver orador na tribuna, exceto para 
requerer prorrogação de prazo, levantar questão de 
ordem, ou fazer comunicação de natureza 
urgentíssima.” (RICD, art. 169) 

Nesse exemplo, os termos grifados funcionam 
como objeto direto porque completam, sem 
preposição, o sentido dos verbos solicitar, haver, 
requerer, levantar e fazer, que são assim transitivos 
diretos. 

Observação: Há casos em que o objeto direto 
ocorre com preposição, utilizada por tradição, 
ênfase ou clareza. Alguns exemplos: Ainda não se 
conhecem uns aos outros (expressão de 
reciprocidade um ao outro); É um amigo a quem 
pouco vejo (pronome relativo quem); A Abel matou 
Caim (clareza: a preposição evita confusão entre o 
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sujeito e o objeto); Amava a Deus e aos irmãos 
(ênfase: o uso – estilístico – da preposição com 
verbos que exprimem sentimento dá idéia de 
encarecimento do beneficiário da ação verbal). 

Quando pronome átono, o objeto direto tem a 
forma o, a, os, as, ou as suas variantes lo(s), la(s), 
no(s), na(s).36 Exemplos: 

Solicitar a palavra – Solicitá-la; Fez um 
comunicado –  Fê-lo; Apurou os votos – Apurou-os; 
Levantaram uma questão de ordem – Levantaram-
na; Dão graças a Deus – Dão-nas. 

O pronome lhe funciona como objeto indireto; 
consequentemente, não pode ser usado como 
complemento de verbos transitivos diretos. Deve-se 
dizer: Nós o ajudamos, e não: 

*Nós lhe ajudamos; Eu a vi, e não: *Eu lhe vi; Os 
colegas a respeitam e a admiram, e não: *Os 
colegas lhe respeitam e lhe admiram. 
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13.1.3 CONCORDÂNCIA NOMINAL E VERBAL4 
 

CONCORDÂNCIA NOMINAL 

 

Os adjuntos adnominais (ou seja, artigo, 

pronomes, numerais e adjetivos) concordam em 

número e gênero com o termo a que se referem. 

As suas três melhores características se 

evidenciam. 

O predicativo concorda com o sujeito ou com o 

objeto. 

A vitória sempre é louvável.  

A cantora considerou implacáveis as suas 

músicas. 

 

                                                 
4
  Capítulo extraído na íntegra do livro “GONÇALVES, 

Jonas Rodrigo. Gramática Didática e Interpretação de Textos: 
teoria e exercícios. 17.ed. Brasília: JRG, 2015. 
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CONCORDÂNCIA VERBAL 
 

O verbo concorda com o sujeito em número e 

pessoa.  

Com Sujeito Determinado Simples (SDS): o 

verbo concorda com o núcleo do sujeito. 

Os atores assumem personagens.  

Com Sujeito Determinado Composto (SDC): o 

verbo fica no plural e, caso seus núcleos sejam de 

pessoas gramaticais diferentes, na pessoa de 

número mais baixo.  

A criança e os jovens acreditam no futuro. 
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13.1.4 PONTUAÇÃO5 
 

Os sinais de pontuação indicam as pausas, o 

ritmo e a entoação da leitura; separam palavras, 

expressões e orações para destaque; esclarecem o 

sentido da frase, evitando dubiedades e 

truncamentos. 

 

                                                 
5
  Capítulo extraído na íntegra do livro “GONÇALVES, 

Jonas Rodrigo. Gramática Didática e Interpretação de Textos: 
teoria e exercícios. 17.ed. Brasília: JRG, 2015. 
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13.1.4.1 VÍRGULA6 
 

A vírgula ( , ) indica pausa breve. Entretanto, 

quando se tem a ordem direta, que consiste em 

enunciar os termos da oração segundo a seguinte 

progressão: sujeito – verbo – complementos do 

verbo (objetos) – adjunto adverbial, o uso da vírgula 

é, de modo geral, desnecessário. 

Quando a ordem direta é quebrada por 

deslocamentos (inversões ou intercalações) dos 

termos, tem-se a ordem inversa. Neste caso, a 

vírgula se faz, quase sempre, necessária. 

 

                                                 
6
  Capítulo extraído na íntegra do livro “GONÇALVES, 

Jonas Rodrigo. Gramática Didática e Interpretação de Textos: 
teoria e exercícios. 17.ed. Brasília: JRG, 2015. 
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CASOS EM QUE NÃO SE USA VÍRGULA 
 

1. Entre sujeito e predicado; entre verbo e 

seus objetos; entre nome (substantivo, adjetivo ou 

advérbio) e complemento nominal; entre nome e 

adjunto adnominal: Os formandos tiveram uma bela 

festa. A escritora     doou  livros   aos carentes. 

2. Entre a oração principal e a subordinada 

substantiva: É essencial que os povos lutem pela 

paz. Eles sabem que a decisão será favorável. 

Importante: Se houver inversão da ordem 

direta, usa-se vírgula: Que podem ser aprovados, 

os candidatos acreditam. 

3. Na ordem direta, antes das orações 

subordinadas adverbiais proporcionais, 

conformativas e comparativas: Os jovens iam 

aprendendo à proporção que se exercitavam mais. 

Todos decidiram conforme combinado. A nova sede 

do curso é tão bem estruturada como era a antiga. 

4. Antes de oração adverbial reduzida de 

gerúndio que denote meio, modo ou instrumento: 
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Dirigiu fazendo contatos telefônicos. O irmão foi à 

reunião da escola representando seus pais. 

5. Quando mas e porém ligam termos na 

mesma função sintática: Brisa não é considerada 

uma cadela lerda mas meiga. É sábio porém 

inseguro. 
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CASOS EM QUE SE USA A VÍRGULA 
(OBRIGATÓRIA E FACULTATIVA) 

 

1. Aposto explicativo ou Aposto Comparativo: 

obrigatória. Exemplos: Jonas, professor, leciona 

Filosofia. Vânia, como o Jonas, escreve livros. 

2. Vocativo: obrigatória. Exemplo: Estude 

bastante, concursando! Macete: retire o que está 

entre vírgulas e leia. Se der certo, é porque as duas 

vírgulas estão corretas. 

3. Frases intercaladas ou parentéticas: 

obrigatória. Exemplo: As aulas, não custa lembrar, 

não poderão ter ausências. Importante: As frases 

parentéticas também podem ser isoladas por 

parênteses (daí o seu nome) ou travessões. 

4. Predicativo deslocado: obrigatória. 

Exemplo: Satisfeitos, todos compreendiam bem a 

aula. 

5. Adjunto Adverbial deslocado longo (+ de 3 

palavras): obrigatória. Exemplo: Na bela e calma 

noite, todos dormiam.  
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6. Adjunto Adverbial deslocado curto (até 3 

palavras): facultativa. Exemplo: À noite(,) todos 

dormiam. Observação: o adjunto adverbial de 

companhia deslocado, mesmo quando curto, terá 

vírgula obrigatória, já que, pela regra de 

concordância verbal, quando o “com” introduz outro 

núcleo sem vírgulas, este pertence ao sujeito 

determinado composto. Ex.: Ana, com sua irmã, 

viajou. (adjunto adverbial) Ana com sua irmã 

viajou/viajaram. (SDC) 

7. Adjunto Adverbial curto ou longo na ordem 

direta: facultativa. Exemplos: Todos dormiam(,) à 

noite. Todos dormiam(,) na bela e calma noite. 

8. Objeto Direto ou Objeto Indireto quando 

seguido de pronome pleonástico: obrigatória. 

Exemplo: O livro, eu o li hoje. Observação: quando 

o objeto estiver deslocado e não for repetido em 

pleonasmo, a vírgula será facultativa. Exemplo: O 

livro(,) eu li. 
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9. Oração Subordinada Adverbial fora da 

ordem direta: obrigatória. Exemplo: Quando entrei, 

todos se calaram. 

10. Oração Subordinada Adverbial na ordem 

direta: facultativa. Exemplo: Todos se calaram(,) 

quando entrei. 

11. Elipse (supressão) de uma palavra, 

geralmente um verbo (Zeugma): obrigatória. 

Exemplo: Ana é loira; Célia, negra. 

12. Enumeração de termos na mesma 

função sintática ou morfológica: obrigatória. 

Exemplos: Na feira comprei alface, quiabo, maçã. A 

Globeleza é linda, negra, baixa. 

O Ponto-e-vírgula ocorre em 

enumerações, para separar trechos com Zeugma 

e antes dos pronomes demonstrativos (este, 

esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, 

aquilo). 

13. Expressões explicativas, retificativas, 

continuativas, conclusivas ou enfáticas (além disso, 

aliás, a propósito, a saber, assim, com efeito, digo, 
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em suma, enfim, isto é, isto sim, não, ou antes, ou 

melhor, ou seja, por assim dizer, por exemplo, 

realmente, sim, vale dizer): obrigatória. Exemplo: 

Com efeito, os leitores estão entendendo. 

14. Nas locuções tanto mais ... quanto 

mais(quanto menos), tanto menos ... quanto menos 

(quanto mais): obrigatória. Exemplo: Tudo indica 

que quanto menos estudamos, (tanto) mais 

afastamos a possibilidade de aprovação. 

15. Expressões pelo menos e no mínimo: 

facultativa. Exemplo: Chegaram cansados, porém(,) 

pelo menos(,) perderam uns quilinhos na 

caminhada. 

16. Nomes de lugar nas datas e nos 

endereços: obrigatória. Exemplo: Brasília, 25 de 

julho de 2002. Rua Diamante, 19. 

17. Orações Coordenadas Assindéticas 

(OCA): obrigatória. Exemplo: Comprou a 

Gramática, leu-a toda, entendeu melhor o idioma. 

18. Oração Subordinada Adjetiva Explicativa: 

obrigatória. Oração Subordinada Adjetiva Restritiva: 
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não há vírgulas. Exemplos: O Universo admira os 

homens, que são seres racionais. O Universo 

admira os homens que são honestos. 

19. Conjunções “E, OU, NEM” repetidas: 

obrigatória. Exemplo: Valorizemos o cantor, e o 

ator, e o dançarino. Ou isso, ou aquilo. Isso ou 

aquilo. Nem viu o cão, nem o gato. 

20. “NEM” usado uma só vez: facultativa. 

Exemplo: Não viu o cão(,) nem o gato. 

21. Antes de “E” com sujeitos diferentes: 

obrigatória. Exemplo: Arrumei-me (eu), e saímos 

juntos (nós). 

22. Orações iniciadas por conjunções 

alternativas (ou, quer...quer, ora...ora, etc.): 

obrigatória. Exemplo: Acorde, ou durma. 

23. Conjunções adversativas (mas, porém, 

contudo etc.) e conclusivas (logo, portanto etc.): 

obrigatória antes da conjunção e facultativa depois 

da conjunção. Exemplos: Estudou, porém(,) foi mal 

na prova. Estudou, portanto(,) foi bem na prova. 
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24. Conjunções que não iniciam orações: 

obrigatória. Exemplos: Estudou, foi, porém, mal na 

prova. Estudou, foi, portanto, bem na prova. 

25. Antes das conjunções explicativas (pois, 

porque, etc.):obrigatória. Exemplo: Estudo dia e 

noite, pois quero uma vida melhor. 

26. Segundo Renato Aquino, com certas 

orações reduzidas de gerúndio que se lêem com 

pausa. Ex.: “Os dois seguiram adiante, penetrando 

o interior da casa.” (Aluísio de Azevedo) 
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13.1.4.2 PONTO-E-VÍRGULA7 
 

Sinal intermediário entre a vírgula e o ponto. 

É empregado para separar: 

a. Partes de um período que já tenha 

elementos separados por vírgula(s):  

Na primeira aula, estavam presentes 50 

alunos; na segunda, 80. 

b. Para separar orações coordenadas de 

sentido contrário, não unidas por conjunção: 

Alguns são obedientes, filhos respeitadores; 

outros, rebeldes. 

c. Para separar orações coordenadas, em 

geral adversativas e conclusivas, de modo a dar 

destaque a sua idéia: 

O número de votos já tinha decidido o novo 

governo; a oposição, no entanto, continuava 

tentando incendiar alguns eleitores alegando 

fraude. 

                                                 
7
  Capítulo extraído na íntegra do livro “GONÇALVES, 

Jonas Rodrigo. Gramática Didática e Interpretação de Textos: 
teoria e exercícios. 17.ed. Brasília: JRG, 2015. 
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d. Para separar os itens de uma 

enumeração, sobretudo quando precedidos de 

letras ou números.  

“Há duas modalidades de redação: 

I - Oficial: 

a) Ofício; 

b) Memorando; 

c) Aviso; [...] 

II - Discursiva: 

a) Dissertação; 

b) Narração; 

c) Descrição; [...] 

Importante: Renato Aquino sugere o ponto-e-

vírgula para separar orações coordenadas quando 

a conjunção está depois do verbo. Ex.: Trabalhou o 

dia inteiro; não estava, porém, cansado. (admite-se 

o ponto, nunca a vírgula). 
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13.1.4.3 DOIS-PONTOS8 
 

Os dois-pontos ( : ) marcam uma pausa 

repentina e indicam que a frase não está concluída. 

São empregados para introduzir: 

a. Citação: Assim diz o Senhor: “Amai-vos 

uns aos outros.” 

b. Enumeração:Decidiram-se duas viagens: 

a Portugal e a Salvador. 

c. Explicação, complementação ou 

conclusão:O Brasil ficou aliviado: a inflação está 

sob controle. 

                                                 
8
  Capítulo extraído na íntegra do livro “GONÇALVES, 

Jonas Rodrigo. Gramática Didática e Interpretação de Textos: 
teoria e exercícios. 17.ed. Brasília: JRG, 2015. 
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13.1.4.4 TRAVESSÃO9 
 

O travessão ( – ), traço que se distingue do 

hífen ( - ) por ser mais comprido, é usado para: 

a. Indicar, nos diálogos, a fala dos 

interlocutores: 

Ela disse: 

– Vamos ao cinema? 

b. Isolar termos ou orações no interior de um 

período, caso em que deve ser usado duplamente, 

à semelhança dos parênteses: 

A Região Sudeste – Rio de Janeiro, São 

Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo – tem grande 

desenvolvimento econômico. 

Importante: O sinal de pontuação que se 

poria antes do primeiro travessão transfere-se para 

depois do segundo: Quando se estuda de verdade 

– e isso pressupõe muita dedicação –, consegue-se 

                                                 
9
  Capítulo extraído na íntegra do livro “GONÇALVES, 

Jonas Rodrigo. Gramática Didática e Interpretação de Textos: 
teoria e exercícios. 17.ed. Brasília: JRG, 2015. 
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o que se quer (não: * Quando se estuda de 

verdade, – e isso...). 

c. Dar realce a uma explicação, 

complementação ou conclusão (neste caso, 

substitui os dois pontos): 

Todos queriam a mesma coisa – passar em 

um concurso. 
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13.1.4.5 PARÊNTESES10 
 

Os parênteses ( ( ) ) são utilizados para 

isolar palavras, expressões ou frases intercaladas 

no período ou a ele justapostas. São utilizados: 

a. Para incluir uma reflexão ou um 

comentário incidental: 

O problema (sabia bem disso) exigia que ele 

se precavesse. 

b. Para encaixar uma explicação, um 

esclarecimento, uma definição ou um exemplo: 

Os países que fazem parte do Mercosul 

(Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) vêm se 

firmando como um bloco sólido. 

c. Para indicar a fonte (autor, bibliografia, 

etc.) do que se afirma ou transcreve: “Progresso é a 

realização de utopias.” (Oscar Wilde) 

                                                 
10

  Capítulo extraído na íntegra do livro “GONÇALVES, 
Jonas Rodrigo. Gramática Didática e Interpretação de Textos: 
teoria e exercícios. 17.ed. Brasília: JRG, 2015. 
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13.1.4.6 RETICÊNCIAS11 
 

As reticências ( ... ) são utilizadas para 

denotar emoções variadas (uso sobretudo literário), 

para assinalar a interrupção de uma frase ou para 

indicar a omissão de partes de um texto. Nesses 

dois últimos casos, são usadas: 

a. Quando o emissor deixa o pensamento 

em suspenso ou quando a frase está incompleta: 

Se vou conseguir o cargo que quero? Bem... 

b. Para indicar hesitação: 

Pensamos que... Achamos que... Que isso é 

um absurdo. 

c. Quando um interlocutor é interrompido por 

outro (nos pronunciamentos, quando o orador é 

interrompido): 

– O Governador está ciente... 

– Um aparte, por favor... 

                                                 
11

  Capítulo extraído na íntegra do livro “GONÇALVES, 
Jonas Rodrigo. Gramática Didática e Interpretação de Textos: 
teoria e exercícios. 17.ed. Brasília: JRG, 2015. 
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– ...ciente do problema. Concedo o aparte ao 

nobre Deputado. 

d. Para indicar, nas citações, que uma parte 

da frase ou do texto foi omitida, recomendando-se 

neste caso o seu emprego entre colchetes: “A 

política de desenvolvimento urbano [...] tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 

seus habitantes.” (CF, art. 182) 

Importante: não confundir reticências com 

“etc.”. Segundo Aquino: 

1) é errado o emprego das reticências. Ex.: 

Tenho canetas, lápis, cadernos etc... 2) após o 

ponto da palavra, pode ocorrer vírgula ou ponto-e-

vírgula. Ex.: Tenho canetas, lápis, cadernos etc., 

porém não posso emprestar nada. Tenho canetas, 

lápis, cadernos etc.; nada posso, porém, emprestar. 
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13.1.4.7 ASPAS12 
 

As aspas são empregadas: 

a. Em citações textuais diretas: 

O Ministro declarou: “As reformas só trarão 

benefícios.” 

O Deputado indagou: “Quais serão os 

benefícios?” 

Alguém comentou: “Não acredito!” 

Quando a citação ocupar quatro ou mais 

linhas, deve-se optar pelo parágrafo recuado, sem 

aspas: 

No Capítulo I do Manual de redação da 

Presidência da República, intitulado Aspectos 

Gerais da Redação Oficial, lê-se a seguinte 

observação, a respeito da redação de textos 

oficiais:  

                                                 
12

  Capítulo extraído na íntegra do Manual de redação 
da Câmara dos Deputados (Freitas, 2004 apud GONÇALVES, 
2015a). 
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Não se concebe que um ato normativo de 

qualquer natureza seja redigido de forma obscura, 

que dificulte ou impossibilite sua compreensão.  

A transparência do sentido dos atos 

normativos, bem como sua inteligibilidade, são 

requisitos do próprio Estado de Direito: é inaceitável 

que um texto legal -  Esta recomendação não se 

aplica aos discursos parlamentares, quando são 

redigidos nas máscaras próprias da Câmara dos 

Deputados. - não seja entendido pelos cidadãos. A 

publicidade implica, pois, necessariamente, clareza 

e concisão.  

Em citações indiretas, não há necessidade 

de aspas, mas podem ser usadas quando se quiser 

dar destaque a todo o texto, ou a algum termo em 

particular:  

O Ministro declarou que as reformas só 

trarão benefícios. 

(sem nenhuma ênfase ou destaque) 

O ministro declarou que “as reformas só 

trarão benefício”. 
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(ênfase nas palavras usadas pelo Ministro) 

O Ministro declarou que as reformas só 

trarão “benefícios”. 

(ênfase específica numa palavra, 

sobressaindo uma idéia) 

b. Para indicar sentido irônico, figurado ou 

impróprio de uma palavra: O Ministro declarou que 

as reformas só trarão “benefícios”: aumento da 

carga tributária, arrocho salarial, alta da inflação, 

perda do poder de compra... 

Observação: Muitas vezes apenas o 

contexto ou a entonação, no caso de 

pronunciamento, indicarão a ironia ou 

impropriedade. 

c. Com gírias, neologismos ou criações 

vocabulares de qualquer tipo ainda não 

incorporados ao vocabulário da língua, quando 

couber o seu uso no texto (em geral, devem ser 

evitados): Essa manobra tem ar de “maracutaia”. 
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O conferencista falou em puro “economês”, o 

que não agradou à maioria dos presentes, que era 

de leigos. 

d. Para destacar títulos, termos técnicos, 

expressões fixas, definições, exemplificações e 

assemelhados: 

Foi discutida a “privatização das 

universidades federais” no encontro de reitores. 

O maior inteiro que divide simultaneamente 

cada membro de um conjunto é o “máximo divisor 

comum”. 

Não confundir o prefixo ante, que significa 

“anterior”, com anti, “contra”. 

Para efeitos deste estudo, entenda-se por 

“pessoa superdotada” aquela que... 

Nem sempre se pode aplicar uma “normal 

ideal” no lugar de uma “norma real”. 
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POSIÇÃO DAS ASPAS 
 

Quanto à correta posição das aspas em 

frase contendo citação, valem as seguintes regras: 

a. Quando o fim da citação, assinalado por 

ponto-final, ponto-de-interrogação ou ponto-de-

exclamação, coincidir com o término da frase, as 

aspas se colocam após esses pontos e não se usa 

mais nenhum sinal de pontuação: 

O Presidente anunciou: “Está encerrada a 

sessão.” 

O Deputado perguntou: “Haverá sessão 

extraordinária amanhã?” 

O Ministro declarou, indignado: “Isto não 

pode acontecer!” 

Os presentes se perguntaram, incrédulos: “É 

possível uma coisa dessas?!” 

A platéia gritou, extasiada: “Bravo!!!” 

Observação: Quando não fizerem parte da 

citação, o ponto-de-interrogação e o ponto-de-

exclamação deverão vir depois das aspas: 
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De quem é a famosa frase “Conhece-te a ti 

mesmo”? 

É dos dominicanos ou dos beneditinos o 

lema “Ora et labora”? 

b. Quando a frase continuar após a citação, 

usar-se-á o ponto-de-interrogação ou de 

exclamação desta, mas não o ponto final: 

“Está encerrada a sessão” – anunciou o 

Presidente. 

O Presidente anunciou: “Está encerrada a 

sessão”; o plenário logo se esvaziou. 

“Haverá sessão extraordinária amanhã?” – 

perguntou o Deputado. 

O Deputado perguntou: “Haverá sessão 

extraordinária amanhã?”; o Presidente respondeu 

afirmativamente. 

“Isto não pode acontecer!”, declarou, 

indignado, o Ministro. 

A máxima “Todo poder emana do povo” 

nunca deve ser esquecida pelos governantes. 
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A máxima expressa no primeiro artigo da 

Constituição (“Todo poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição”) nunca 

deve ser esquecida pelos governantes. 

A indagação histórica “Até tu?” ainda hoje é 

usada para indicar grande surpresa e indignação 

com alguém. 

Com uma frase que indicava altivez e 

fidelidade – “Ave Caesar, morituri te salutant!” –, os 

gladiadores se dirigiam à luta e, quase sempre, à 

morte. 

7.1.1.2 Aspas simples 

Quando alguma expressão que deva vir com 

aspas se encontra dentro de uma frase aspeada, 

essa expressão virá entre aspas simples: 

Disse o Ministro: “Estou repetindo agora tudo 

o que escrevi no artigo ‘Os problemas da 

Previdência’, publicado em vários jornais, 

recentemente.” 
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O quanto possível deve-se evitar, por não 

ser visualmente favorável, o encontro de aspas 

simples e duplas: 

O Presidente declarou: “Sua proposta está 

prejudicada, pois fui enfático ao proclamar ‘Está 

encerrada a discussão’”. 
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13.1.4.8 ITÁLICO13 
 

Casos em que se emprega o itálico: 

a. Em títulos de publicações (livros, revistas, 

jornais, periódicos, etc.): 

Dom Casmurro, de Machado de Assis, é uma 

obra-prima da literatura brasileira. 

Saiu a nova edição da Gramática do português 

contemporâneo, de Celso Cunha. 

A revista Veja publicou a notícia com 

exclusividade.      

Neste caso, não seria erro pôr o ponto-final na 

frase citada se se pretendesse indicar com precisão 

que ela está transcrita no todo. 

O jornal Correio Braziliense passou por uma 

reforma gráfica e editorial. 

A última edição da Revista de Informação 

Legislativa, do Senado Federal, publica artigo 

sobre... 

                                                 
13

  Capítulo extraído na íntegra do Manual de redação 
da Câmara dos Deputados (Freitas, 2004 apud GONÇALVES, 
2015a). 
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Observações 

1. A Constituição Federal, constituições 

estaduais, leis orgânicas, códigos e semelhantes, 

bem como a Bíblia, a Torá, o Alcorão e 

assemelhados são referidos ora como a obra em si, 

com ênfase no seu valor legal ou espiritual, ora 

como a edição impressa, ora como o livro tomado 

como objeto, ora em sentido figurado. No primeiro 

caso, a referência se faz em redondo, com inicial 

maiúscula; no segundo, em itálico; e nos demais, 

em redondo, em minúsculas: 

A Constituição de 1988 declara que “todo poder 

emana do povo”. 

A Constituição Federal editada pela Câmara dos 

Deputados incorpora as últimas emendas 

constitucionais. 

O Deputado rasgou uma constituição em público, 

em protesto contra a aprovação da emenda. 

A Bíblia tem sido, por séculos, o mais importante 

guia espiritual no mundo ocidental, do mesmo 

modo que o Alcorão no mundo árabe. 
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A Bíblia Sagrada da Editora Mariana traz 

preciosas introduções para cada livro e bons 

estudos sobre a Bíblia em  geral. 

Várias sociedades distribuem bíblias em hotéis e 

lugares públicos. 

A revista Wine Spectator é a bíblia dos amantes 

do vinho.  

2. Os títulos de matérias, artigos, editoriais e 

reportagens vêm em redondo com aspas (com 

inicial maiúscula apenas na primeira palavra e nas 

que a exigem): 

O Correio Braziliense de hoje, em matéria 

intitulada “Executivo e Legislativo chegam a 

acordo”, destaca as últimas negociações pela 

aprovação da reforma. 

Está muito interessante e didático o artigo “O 

Senado e as instituições políticas no século XIX”, 

publicado na última edição da Revista de 

Informação Legislativa. 

3. Os títulos de capítulos, documentos, painéis, 

simpósios, congressos, conferências, slogans, 
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lemas vêm em redondo sem aspas (com inicial 

maiúscula em todas as palavras): 

O Agregado, capítulo de Dom Casmurro, traça o 

perfil de João Dias. 

O documento Programa de Ação Mundial para 

Pessoas com Deficiência, aprovado recentemente 

pela ONU... 

b. Em títulos de filmes, peças teatrais e musicais, 

programas de televisão, vídeo, obras de arte, 

navios, aviões e assemelhados: 

E o vento levou... foi um dos maiores sucessos 

do cinema. 

O fantasma da ópera está há anos em cartaz na 

Broadway. 

Entrevistado no Roda Viva, da TV Cultura, o 

escritor disse... 

O cantor apresentou-se no Domingão do 

Faustão. 

O Abaporu é a obra mais conhecida de Tarsila 

do Amaral. 
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O Presidente americano chegou a bordo do Air 

Force One. 

O Presidente da República compareceu às 

solenidades a bordo do Minas Gerais. 

Observação: Não confundir nome próprio dado a 

embarcações, aviões, etc. com o nome do modelo 

ou da companhia. Assim, em redondo, com inicial 

maiúscula: Boeing 747, Airbus, Concorde, 

Bandeirante, Corcel, Opala, Varig, Air France, 

Alitalia. 

c. Em palavras estrangeiras não incorporadas ao 

uso comum da língua ou não aportuguesadas: 

Os bailarinos foram muito aplaudidos após o 

pas-de-deux.  

Na época da inflação, o overnight era uma boa 

aplicação. 

O excesso de pop-ups e banners muitas vezes 

irrita o internauta. 

O comunismo depois da glasnost e da 

Perestroica nunca mais foi o mesmo. 

Observações 
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1. Em palavras estrangeiras ou de formação 

híbrida de uso comum ou aportuguesadas, não há 

necessidade de destaque: show, showmício, check-

in, mouse, skate, réveillon, ateliê, buquê, abajur, 

royalties, chester. 

2. Nos textos técnicos dispensa-se o itálico, para 

não sobrecarregar visualmente o texto e dificultar a 

leitura, como em relatórios ou pareceres técnicos 

na área de informática ou economia, por exemplo. 

3. Nomes de instituições estrangeiras e citações 

em línguas estrangeiras vêm em redondo: 

O Empire State Building voltou a ser o mais alto 

edifício de Nova Iorque após a destruição do World 

Trade Center. 

A frase “To be or not to be” é, provavelmente, a 

mais célebre de toda a dramaturgia mundial. 

d. Nos nomes científicos de Botânica, Zoologia e 

Paleontologia: Coffea arabica, Carica papaya, 

Felis catus, Panthera leo, Homo sapiens, Homo 

erectus (apenas o primeiro nome em maiúscula). 
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13.1.4.9 NEGRITO E SUBLINHADO14 
 

O negrito e o sublinhado são utilizados para 

realce de palavras e trechos e em títulos e 

subtítulos (o sublinhado menos frequentemente). 

Devem, no entanto, ser empregados com muito 

critério, pois o uso abusivo para realçar palavras e 

trechos dentro de um texto, além de poluir a página 

visualmente, tira-lhes o efeito de destaque. 

Forma registrada por Houaiss, não consignada 

no Volp nem em Aurélio. 

A esse respeito, vale lembrar a lição de Umberto 

Eco: “Sublinhar muito é como gritar ‘fogo’ a todo 

instante, ninguém dá mais atenção. O ato de 

sublinhar deve corresponder sempre àquela 

entonação especial que você daria à voz se lesse o 

texto; deve chamar a atenção do seu destinatário 

mesmo que, por acaso, ele estivesse distraído.” 

                                                 
14

  Capítulo extraído na íntegra do Manual de redação 
da Câmara dos Deputados (Freitas, 2004 apud GONÇALVES, 
2015a). 
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(ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: 

Perspectiva, 1983. p. 149) 

O sublinhado deve substituir o itálico ou o negrito 

quando este não estiver disponível (caso, por 

exemplo, de máquinas de escrever). 

Desaconselha-se o uso de caixa alta (letras 

maiúsculas) contínua como elemento de destaque 

dentro do texto. 
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13.1.4.10 GRAFIA DE NÚMEROS15 
 

Tratando-se de tabelas, gráficos, mapas e 

assemelhados, ou texto eminentemente técnico, em 

que se exija linguagem própria, como, por exemplo, 

pareceres nas áreas de informática ou economia, 

os numerais deverão em princípio ser escritos em 

algarismos arábicos (ou romanos, conforme o 

caso). É importante ter sempre em vista as normas 

a respeito baixadas pelo Conselho Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(Conmetro), sobretudo a Resolução n. 12, de 

12/10/88, disponível em 

<http://www.inmetro.gov.br/resc/pdf/RESC000114.p

df>. 

                                                 
15

  Capítulo extraído na íntegra do Manual de redação 
da Câmara dos Deputados (Freitas, 2004 apud GONÇALVES, 
2015a). 
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NÚMEROS NOS TEXTOS EM GERAL 
 

Tratando-se de texto genérico, não intimamente 

ligado às áreas da matemática e do cálculo, como é 

o caso da maioria dos pareceres e 

pronunciamentos, ou quando não couber ou não se 

quiser dar-lhes caráter mais técnico, os numerais 

deverão ser escritos, no âmbito da Câmara dos 

Deputados, conforme indicações a seguir. 
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NÚMEROS POR EXTENSO 
 

a. Quando todos os numerais (cardinais ou 

ordinais) na frase são formados com uma única 

palavra: 

Foram debatidas quinze proposições, oito das 

quais projetos de lei. 

O Plenário votou duzentos projetos de lei e cem 

projetos de resolução. 

Foram aprovados mil candidatos; o primeiro 

classificado tirou nota máxima. 

O projeto foi aprovado no quinquagésimo dia de 

discussão. 

Observação: A expressão um mil (escrita muitas 

vezes, por segurança, hum mil) é cabível apenas 

no preenchimento de cheques. 

b. Os números fracionários, quando nenhum dos 

elementos passar de 10: dois terços, quatro 

quintos, nove décimos. 
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NÚMEROS EM ALGARISMOS 
 

a. Quando os numerais, cardinais ou ordinais, 

são formados por mais de uma palavra (neste caso, 

havendo numeral de apenas uma palavra na 

mesma frase, também ele será grafado em 

algarismos): 

O Deputado apresentou 21 projetos de lei e 13 

de resolução. 

Compareceram ao jogo 75.834 torcedores. 

Foram aprovados 20 candidatos para a área I e 

23 para a área II. 

O 12º projeto foi aprovado. 

O Plenário aprovou o 7º e o 12º item da pauta. 

b. Os números fracionários, quando um dos 

elementos é maior de 10 (ou seja, quando se usa a 

expressão avos): 1/11, 2/30, 12/24. 

c. As frações decimais, em qualquer caso: 0,3; 

12,35. 

d. Na indicação de valores monetários não 

redondos (o valor deve  ser precedido do símbolo 
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da moeda, com espaço entre eles): R$ 92,35; US$ 

346,75; € 2.345,50. 

e. Na indicação de porcentagens (sem espaço 

entre o número e o símbolo): 1%, 12%, 132%. 

Observação: Em contextos e linguagem não 

técnicos, deve-se optar pela informação sem o 

percentual sempre que possível: um quarto (em vez 

de 25%), metade (em vez de 50%), um terço (em 

vez de 33,33%). 

f. Na indicação de escores de jogos, veredictos, 

contagem de votos e assemelhados: 

O Brasil venceu a Alemanha por 2 x 0 na final da 

Copa de 2000. 

O réu foi condenado por 5 a 2. 

O projeto foi aprovado por 300 votos a favor, 125 

contra e 13 abstenções. 

g. Sempre que a referência for ao número em si 

(e não a quantitativos), como em numerações, 

códigos, etc. Incluem-se neste caso números de 

endereços, telefones, páginas, documentos, caixas 

postais, etc.: 
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Foi sorteado o número 7. 

Av. Brasil, 1240, ap. 1402, C.P. 23683 

CEP: 70160-900; CPF: 123.456.789-00; Telefone: 

3318-5555 

Observação: Deve-se respeitar a notação própria 

(emprego ou não de pontos, traços e outros sinais) 

para certos tipos de códigos e numerações, como 

exemplificado acima. 

h. Os números das leis (na primeira menção, 

com ou sem a abreviação n. e o mês por extenso; 

nas menções seguintes, abrevia-se como 

exemplificado): 

A redação do texto legal deve seguir as normas 

estabelecidas pela Lei Complementar (n.) 95, de 26 

de fevereiro de 1998. [...] 

Segundo o art. 3º da Lei Complementar (n.) 95, 

de 1998 (LC 95, de 1998 / LC 95/98), a lei deve 

apresentar três partes básicas. 

Observação: A bem da uniformidade, evite-se 

empregar diferentes formas de referência abreviada 

num mesmo texto. 
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NÚMEROS EM ALGARISMOS E POR EXTENSO 
(FORMA MISTA) 

 

a. Números redondos de 2 mil em diante: 

Foram assentados 2 mil sem-terra.  

A população do Estado subiu para 32 milhões de 

habitantes. 

Como nos atuais processadores de texto não 

está facilmente disponível o o sobrescrito com 

ponto, vem-se consagrando a abreviatura n. em 

substituição a nº.   

A população mundial está perto dos 7 bilhões. 

Observação: Para indicar aproximação, deve-se 

usar apenas número redondo: Cerca de 2 mil 

servidores entraram na Justiça contra a medida 

(não: *Cerca de 1.980 servidores...). 

b. Quando o número, de milhar em diante, tiver 

uma casa decimal depois da vírgula: 

Cerca de 1,3 bilhão de pessoas vivem em 

miséria absoluta no mundo. 

Foram atendidos pelo programa 2,4 milhões de 

pessoas. 
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Observação: Números de 1,1 a 1,9 exigem a 

palavra milhão, bilhão, trilhão no singular: 1,1 

milhão de pessoas; 1,4 bilhão de dólares; 1,9 trilhão 

de reais. Já o verbo deve ser empregado no plural: 

Em 2002, 1,1 milhão de pessoas foram atendidas 

pelo programa; Foram gastos 1,9 milhão de reais 

na obra. 

c. Na indicação de valores monetários redondos 

ou aproximados (pode-se designar a moeda por 

extenso ou com o símbolo correspondente, com 

espaço entre este e o número): 20 mil reais ou R$ 

20 mil; 2,7 milhões de reais ou R$ 2,7 milhões; 

1,250 bilhão de dólares ou US$ 1,250 bilhão; 

132.000 euros ou € 132 mil. 

Observação: Moedas pouco conhecidas devem 

ter o seu nome referenciado por extenso na 

primeira menção, podendo-se, a partir de então, 

usar o símbolo respectivo. 
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NÚMEROS EM ALGARISMOS ROMANOS 
 

a. Na designação de séculos, dinastias, papas, 

reis, imperadores (e assemelhados), grandes 

divisões das Forças Armadas, acontecimentos 

repetidos periodicamente: século III, século XX, os 

faraós da IV dinastia, João XXIII, João Paulo II, D. 

João VI, D. Pedro I, D. Pedro II, I Exército, II Distrito 

Naval, VI Comar, II Bienal de São Paulo, XII Copa 

do Mundo. 

Observação: Nos casos acima, os algarismos, 

quando pospostos ao nome, são lidos como 

ordinais do primeiro ao décimo e como cardinais de 

11 em diante: D. Pedro I (= primeiro), D. João VI 

(=sexto), Pio XI (= onze), João XXIII (= vinte e três). 

Quando antepostos ao nome, são lidos sempre 

como ordinais: III século (= terceiro), IV dinastia (= 

quarta), VI Comar (= sexto), XII Copa do Mundo (= 

décima segunda). 

b. Quando o título for conhecido ou registrado 

com romanos: Clube XV de Piracicaba, Centro 

Acadêmico XI de Agosto. 
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NÚMEROS EM TEXTOS LEGAIS E 
ADMINISTRATIVOS 

 

a. Nos textos legais e documentos 

administrativos que demandem segurança especial, 

valores monetários, porcentagens e demais 

quantitativos devem ser escritos duplamente, em 

algarismos e por extenso entre parênteses:51 Fica 

aprovado o crédito de R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais). 

Art. 1º Esta Lei estima a receita da União para o 

exercício financeiro de 2004, no montante de R$ 

1.502.129.012.295,00 (um trilhão, quinhentos e dois 

bilhões, cento e vinte e nove milhões, doze mil e 

duzentos e noventa e cinco reais), e [...]. 

(Lei 1.837, de 16.1.04) 

A licitação foi ganha pela referida companhia 

com o valor de R$ 2.354.456,32 (dois milhões, 

trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e 

cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos). 

A empresa com cem ou mais empregados está 

obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% 
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(cinco por cento) dos seus cargos com pessoas 

portadoras de deficiência. 

Ficam desapropriados 2.350 ha (dois mil 

trezentos e cinquenta hectares) da Fazenda X para 

fins de reforma agrária. 

Esta licitação refere-se à compra de 235 

(duzentas e trinta e cinco) impressoras e 128 (cento 

e vinte e oito) monitores. 

b. Na numeração dos dispositivos dos textos 

legais, usam-se algarismos ordinais do primeiro ao 

nono artigo e parágrafo (no caso de um único 

parágrafo, usa-se apenas a expressão “Parágrafo  

único.”) e cardinais de 10 em diante (os itens, 

desdobramentos de alíneas, são grafados com 

cardinais inclusive de 1 a 9): Art. 1º, Art. 2º, Art. 9º, 

Art. 10, Art. 11; § 1º, § 2º, § 9º, § 10, § 11.52 
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GRAFIA DE DATAS 
 

a. No texto corrente, as datas e os anos devem 

ser escritos de forma plena; o primeiro dia do mês é 

designado com ordinal: 

O Brasil proclamou a independência em 7 de 

setembro de 1822. 

Entre 1986 e 1988, o Congresso elaborou a atual 

Constituição brasileira, assinada em 8 de outubro 

de 1988. 

O Brasil foi campeão mundial de futebol em 

1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. 

O documento foi assinado em 1º de abril de 

2004. 

Observações 

1. São admitidas certas grafias sintéticas 

consagradas, como: 

Opala 84/85, Safra 97, Lei 10.675/03, Portaria 

102/98.  

2. Nos textos correntes em que for cabível o uso 

abreviado da data, não se deve pôr zero à 

esquerda do número (salvo quando referente ao 
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ano) nem usar o símbolo de ordinal: 1/6/04, 8/10/88 

(não: 01º/06/04, 08/10/88). Recomenda-se ainda, 

para um uso padronizado, apenas o emprego de 

barra: 1/6/04 (não: 1.6.04 ou 1-6-04). 

b. Datas que se tornaram efemérides são 

escritas por extenso: o Sete de Setembro, o Quinze 

de Novembro, o Dois de Julho. Mas (dia 1º): o 1º de 

Janeiro, o 1º de Maio. 

c. As décadas devem ser mencionadas sem a 

referência ao século (salvo quando houver 

possibilidade de confusão); admitindo-se a 

expressão anos XY: 

O “milagre econômico” da década de 70 

caracterizou-se... 

Os anos 20 foram fortemente influenciados pela 

Semana de Arte Moderna de 1922. 

A grafia dos dispositivos dos textos legais é 

explicada com detalhes em 3.2.2.  

Na década de 1850, o Rio de Janeiro vivia... 
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GRAFIA DE HORAS 
 

As horas serão grafadas segundo o que segue: 

a. O símbolo de horas é h, o de minutos é min e 

o de segundos é s, sem ponto nem s indicativo de 

plural, sem espaço entre o número e o símbolo. 

b. Na menção de horas apenas, não se usa o 

símbolo, mas a palavra hora(s), por extenso. 

c. Na menção de horas e minutos, usa-se o 

símbolo de horas mas não o de minutos. 

d. Na menção de horas, minutos e segundos, 

usam-se os símbolos de horas e minutos, mas não 

o de segundos. 

Ex.: A reunião será realizada às 14 horas. 

 A Ordem do Dia iniciou às 16h32. 

 O eclipse está previsto para as 7h23min40. 

Observações 

1. Quando a referência for a período de tempo e 

não a hora, não se usa o símbolo, mas as palavras 

hora(s), minuto(s), segundo(s), por extenso, 

seguindo-se as regras de 7.2.1.1 e 7.2.1.2 para a 

grafia dos números: 
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A reunião se estendeu por quatro horas e vinte 

minutos. 

A viagem dura dezoito horas. 

As inscrições encerrarão em 24 horas. 

O terremoto começou às 10h35min22 e durou 43 

segundos. 

2. Na linguagem formal devem-se seguir as 

instruções acima, mesmo que a leitura não 

corresponda exatamente à grafia: 

A sessão terminou às 12h30. (na leitura: às doze 

horas e trinta minutos; às doze e trinta; ao meio dia 

e meia) 

3. As regras acima não se aplicam quando, em 

linguagem estritamente técnica, não 

corresponderem à praxe ou a instruções 

específicas. 
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13.1.5 ORTOGRAFIA OFICIAL16 
 

A palavra ortografia provém do grego (orthós = 

“reto”, “direito” + gráphein = “escrever”, 

“descrever”). Damos o nome de ortografia à parte 

da Gramática que trata da maneira de escrever 

corretamente as palavras. 

 

Mudanças no Alfabeto 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 

Y Z K, Y, W 

a) na escrita de símbolos de unidades 

de medida: km (quilômetro), kg (quilograma),W 

(watt); 

b) na escrita de palavras e nomes estrangeiros (e 

seus derivados): show, playboy, playground, 

windsurf, kung fu, yin, yang, William, kaiser, Kafka, 

kafkiano. 

                                                 
16

  Capítulo extraído na íntegra do livro “GONÇALVES, 
Jonas Rodrigo. Gramática Didática e Interpretação de Textos: 
teoria e exercícios. 17.ed. Brasília: JRG, 2015. 
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Além das letras, utilizando sinais denominados 

notações léxicas.  

 

São eles: 

a) os acentos gráficos: 

• acento agudo ( ´ )  

• acento grave ( ‘ ) 

• acento circunflexo ( ^ )  

b) o hífen ou traço de união ( - ) 

c) o til ( ~ ) 

d) a cedilha ( , ) 

e) o apóstrofo ( ´ ) 

f) o trema ( ¨ ) 

Um sistema ortográfico é sempre uma 

convenção. Sua base pode ser histórica (leva em 

conta a etimologia, isto é, a origem da palavra), 

fonética (leva em conta os sons da fala) ou mista 

(uma mescla do critério fonético e do histórico). 

A ortografia francesa é essencialmente 

etimológica; a espanhola, fonética. O sistema 

ortográfico adotado no Brasil é misto. 
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 O sistema ortográfico ideal seria aquele em que 

cada letra representasse um único fonema e cada 

fonema fosse representado por uma única letra. Na 

realidade, em maior ou menor grau, nenhum idioma 

concretiza esse ideal. 

Dada a grande variedade de fonemas e as 

diferenças entre a língua falada no Brasil e nos 

demais países de língua portuguesa, a ortografia, a 

ortografia em língua portuguesa também não foge a 

essa regra. 

O sistema ortográfico adotado, atualmente, no 

Brasil é o aprovado pela Academia Brasileira de 

Letras na sessão de 12.8.1943 e simplificado pela 

Lei no 5.765, de 18.12.1971. 
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Uso dos porquês  

Por que:  para perguntar ou substituir “pelo qual” 

Por quê:  ao final da pergunta ou frase 

Porque: para responder ou afirmar 

Porquê: é substantivo, pois substitui  “motivo” 

Orientações ortográficas 

 Como vimos, o emprego das letras em 

português não é tarefa fácil, uma vez que um 

mesmo som pode ser representado por mais de 

uma letra, e uma letra pode representar mais de um 

som. Por outro lado, as letras de que se compõe 

nosso alfabeto apresentam variações que podem 

ser marcadas por sinais gráficos ou não. 

Sem a pretensão de esgotar o assunto, 

apresentamos a seguir orientações básicas para 

empregar corretamente algumas letras que 

costumam gerar dúvidas. 
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EMPREGO DO h 
 

O h (agá) não representa fonema algum; 

empregado junto a outras letras, forma dígrafos. 

Em algumas palavras, aparece em decorrência da 

etimologia ou da tradição escrita de nosso idioma. 

Emprega-se h: 

a) no final de algumas interjeições: 

         ah!, oh!, ih! 

b) no início de palavras cuja etimologia ou 

tradição escrita do nosso idioma assim o determine: 

hábil, habitação, hábito, haver, herói, hiato, 

honesto 

Há palavras em que se eliminou o h etimológico: 

erva (do latim: herba, ae); andorinha (do latim: 

hirundo, inis); inverno (do latim: hibernum), etc. O h 

etimológico pode, no entanto, aparecer em formas 

derivadas dessas palavras: 

erva: herbívoro, herbáceo, herbanário, herbicida 

andorinha: hirundino (relativo à andorinha) 

inverno: hibernação, hibernar, hibernal,  

hibernáculo 
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c) no interior dos vocábulos, quando: 

faz parte dos dígrafos ch, lh, nh: 

chapéu , archote, chuva, chicote, chávena, 

malha, calha, ralha, pilha, ninho, anjinho, 

colarinho, banha, ganha 

nos compostos em que o segundo elemento com 

h etimológico se une ao primeiro por hífen: 

pré-história, anti-higiênico, super-homem, co-

herdeiro 

Fora esses dois casos, não existe, em 

português, h medial: 

desonra, desumano, reaver, desabitado, inábil, 

lobisomem 
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EMPREGO DO S 
 

Emprega-se s: 

a) depois de ditongos: 

coisa, faisão, mausoléu, maisena, lousa, Cleusa 

b) nos adjetivos terminados pelo sufixo -oso(a), 

indicador de estado pleno, abundância, e pelo 

sufixo -ense, indicador de origem ou pertinência: 

cheiroso, dengosa, horroroso, gasosa, 

fluminense, palmeirense, rio-grandense, 

canadense 

c) nos sufixos -ês, -esa, -isa, indicadores de 

origem, título de nobreza ou profissão: 

francês, francesa, holandês, holandesa, 

camponês, camponesa, burguês, burguesa, 

marquês, marquesa, princesa, baronesa, duquesa, 

poetisa, sacerdotisa, profetisa 

d) nas formas de verbo pôr e querer: 

 pus, pusesse, puser, quis, quiséssemos 

e) nas palavras derivadas de uma primitiva 

grafada com s: 

 casa: casinha, casebre, casarão 
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 atrás: atrasar, atrasado 

 pesquisa: pesquisar, pesquisado 

 análise: analisar, analisado 

Atenção para estas formas: catequese – 

catequizar  

f) nas seguintes correlações: 

• nd à ns:  

pretender: pretensão 

suspender: suspensão 

expandir: expansão, expansivo 

• pel à puls: 

impelir: impulso, impulsão, impulsivo 

repelir: repulsão, repulsivo 

expelir: expulsão 
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EMPREGO DO Z 
 

      Emprega-se z: 

a) nas palavras derivadas de uma primitiva 

grafada com -z: 

 juiz: juizinho, juíza, ajuizar 

 bronze: bronzear, bronzeado, bronzeamento 

 cruz: cruzinha, cruzeiro, cruzamento 

b) nos sufixos -ez, -eza, formadores de 

substantivos abstratos femininos a partir de 

adjetivos:

adjetivo: insensato, mesquinho, estúpido, altivo, 

magro, belo, grande 

substantivo abstrato: insensatez, mesquinhez, 

estupidez, altivez, magreza, beleza, grandeza

c) no sufixo -iza, formador de verbo a partir de 

substantivo ou adjetivo:

substantivo/adjetivo: hospital, canal, real, atual, 

humano 

verbo: hospitalizar, canalizar, realizar, atualizar, 

humanizar 
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Em palavras como analisar e avisar, não ocorre 

o sufixo -iza. A formação dessas palavras não foi 

anal + izar, av + izar, e sim: anális(e) + ar = 

analisar; avis(o) + ar = avisar. 

d) nos verbos terminados em -uzir, bem como 

em suas formas em que ocorre o fonema /z/:  

 aduzir: aduzo, aduz, aduzi 

 conduzir: conduzo, conduziste, conduziu 

 deduzir: deduzo, deduziste, deduzia 

 produzir: produzo, produzi, produzia 
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EMPREGO DO DÍGRAFO SS 
 

Emprega-se ss nas seguintes correlações: 

 

a) ced à cess: 

ceder: cessão, cessionário 

conceder: concessão, concessivo, 

concessionário 

retroceder: retrocesso, retrocessivo 

 

b) gred à gress: 

agredir: agressão, agressor, agressivo 

progredir: progressão, progressivo 

regredir: regressão, regressivo 

 

c) prim à press: 

imprimir: impresso, impressão 

oprimir: opressão, opressivo 

reprimir: repressão, repressivo 

exprimir: expressão, expresso, expressivo 
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d) tir à ssão

admitir: admissão 

demitir: demissão 

discutir: discussão 

emitir: emissão 

omitir: omissão 

permitir: permissão 

repercutir: repercussão
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EMPREGO DO Ç 
 

 Emprega-se ç: 

a) nas palavras de origem árabe, tupi ou 

africana: 

 açafrão, açúcar, muçulmano, araçá, paçoca, 

 Juçara, Piraçununga, caçula, miçanga 

b) após ditongos: 

 louça, feição, traição 

c) na correlação ter à tenção: 

 abster: abstenção 

 conter: contenção 

 deter: detenção 

 obter: obtenção 

 reter: retenção 

d) nos sufixos -ação e -ção formadores de 

substantivos a partir de verbos:

substantivo: formar, exportar, construir, destruir,  

verbo: formação, exportação, construção, 

destruição
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Observação: nos verbos em que há o 

grupo nd no radical, ocorre a correlação nd à 

ns (vide emprego do s): 

apreender: apreensão  / ascender: 

ascensão / compreender: compreensão / 

repreender: repreensão / suspender: 

suspensão 

e) nos sufixos -aça(o), -iça(o), -uça(o): 

barcaça, ricaço, carniça, caniço, dentuço, 

dentuça 
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EMPREGO DO SC 
 

Quando o grupo  sc forma o dígrafo que 

representa unicamente o fonema /s/, costuma 

haver dificuldade em seu emprego, 

justamente porque ele apresenta o mesmo 

som de palavras grafadas com c (antes de e 

ou i), como em amanhecer, anoitecer, etc. 

A razão para algumas palavras 

apresentarem o dígrafo sc é puramente 

etimológica: crescer vem do latim crescere; 

nascer, do latim nascere. Nas palavras em 

que o grupo sc aparecia do início da palavra, 

ele foi substituído por c: a palavra latina scena 

virou cena; scientia, ciência. 

Já nas palavras formadas dentro da língua 

portuguesa usa-se o c e não sc: entardecer 

(en + tard + ecer); ensurdecer (en + surd + 

ecer). 

Lembre-se que o dígrafo representa um 

único fonema; portanto, não se pronuncia o s 

e depois o c. Só é necessário pronunciar os 
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dois no caso de encontros consonantais, 

como em desconto, discutir, etc. 

Em palavras como descentralizar e 

descapitalizar, temos o prefixo des- 

acompanhando uma forma verbal iniciada por 

c. Não se trata, pois, de dígrafo. 
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EMPREGO DO X / CH 
 

 Emprega-se x: 

a) normalmente depois de ditongo: 

 caixa, peixe, ameixa, faixa 

  Observação:  recauchutar e 

recauchutagem devem ser grafadas com ch, 

pois derivam de caucho, palavra que designa 

uma espécie de árvore de cujo látex se produz 

borracha de qualidade inferior. 

b) depois da sílaba inicial en: 

    enxoval, enxada, enxame, enxaqueca, 

enxugar, enxertar 

Exceções:  

encher (e seus derivados) são com ch: 

enchimento, enchido, enchente, preencher 

junção do prefixo en a um radical iniciado 

por ch: 

encharca, encharcado (de charco); 

enchumaçar, enchumaçado (de chumaço), 

enchiqueirar (de chiqueiro), enchouriçar (de 

chouriço), enchocalhar (de chocalho) 
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c) depois da sílaba inicial me: 

    mexer; mexilhão, mexicano, mexerica 

Exceção: mecha (e seus derivados) 

escrevem-se com ch. 

d) em palavras de origem indígena ou 

africana: 

   xavante, abacaxi, caxambu, orixá, xará, 

xangô 
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EMPREGO DO J 
 

Emprega-se j: 

a) nas palavras derivadas de outras que já 

apresentem j: 

 jeito: ajeitar, ajeitado, ajeitamento 

 jesuíta: ajesuitar, ajesuitado 

 varejo: varejista, varejão  

b) em palavras de origem tupi: 

 jibóia, pajé, jenipapo 

c) nas formas dos verbos terminados em -

jar: 

 arranjar: arranje, arranjei, arranjemos 

 apedrejar: apedreje, apedrejei, 

apedrejemos 

 encorajar: encoraje, encorajemos, 

encorajei 

d) na terminação –aje: 

 laje, traje, ultraje 
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EMPREGO DO G 

 

 Emprega-se: 

a) nas palavras derivadas de outras que já 

apresentem g: 

ágio: agiota, agiotagem 

gesso: engessar, engessado 

b) nas palavras terminadas em -ágio, -

égio, ígio, -ógio,     -úgio: 

pedágio, egrégio, litígio, relógio, refúgio 

c) nos substantivos terminados em -gem: 

aragem, coragem, vertigem, vagem, 

garagem 

Observação: Os substantivos pajem, 

lajem e lambujem são escritos com j: 

d) em geral, depois de a inicial: 

ágil, agir, agitar, agenciar 
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EMPREGO DO E 

 

Emprega-se a letra e: 

a) nas formas dos verbos terminados em -

oar e -uar: 

 abençoar: abençoe, abençoes 

 perdoar: perdoe, perdoes 

 continuar: continue, continues 

 pontuar: pontue, pontues 

b) nos ditongos nasais ãe, õe: 

pães, cães, mãe, põe, casarões 

Observação: cãibra (ou câimbra) escreve-

se com i: 

c) no prefixo ante-, que significa 

anterioridade: 

antepasto, antevéspera, antediluviano 
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EMPREGO DO i 

 

 Emprega-se a letra i: 

a) nas formas dos verbos terminados em -

air, -oer e -uir: 

 cair: cai, cais 

 sai: sai, sais 

 moer: mói, móis 

 doer: dói 

 possuir: possui, possuis 

 contribuir: contribui, contribuis 

 retribuir: retribui, retribuis 

b) no prefixo anti-, que significa ação 

contrária: 

 antiaéreo, antibiótico, antijurídico 

c) no verbo criar e seus derivados: 

 criar, criação, criatura, malcriado 
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13.1.6 ACENTUAÇÃO GRÁFICA17 

 
Para entender acentuação gráfica, 

deve-se descobrir qual a sílaba mais forte da 

palavra para poder classificá-la em oxítona 

(última), paroxítona (penúltima) e 

proparoxítona (antepenúltima). Em seguida, 

observar a terminação da mesma. Caso incida 

em uma das regras abaixo, caberá o acento 

respectivo. 

1. Oxítonas terminadas em: a(s), e(s), 

o(s), em(ens). Exemplos: jabá, café, paletó, 

amém, ananás, viés, maiôs, parabéns. 

2. Monossílabos tônicos terminados 

em: a(s), e(s), o(s). Exemplos: pá, ré, dó, más, 

pés, cós. 

3. Paroxítonas terminadas em: l, n, r, x, 

i, is, u, us, ã, ãs, ão, ãos, on, ons, um, uns, ps 

                                                 
17

  Capítulo extraído na íntegra do livro 
“GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Gramática 
Didática e Interpretação de Textos: teoria e 
exercícios. 17.ed. Brasília: JRG, 2015. 
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(ou ditongos); exceto ens e prefixos 

terminados em i,r. Exemplos: difícil, sêmen, 

mártir, fênix, júri, íris, vírus, meinácu, ímã,  

órfãs, órgão, sótãos, cátion, elétrons, fórum, 

álbuns, bíceps; hifens; super-homem, semi-

selvagens, inter-helênico. 

4. Proparoxítonas: todas. Exemplos: 

próxima, término, África, lâmpada, metafísica, 

álibi.  

5. Ditongos abertos em Oxítonas: éu, 

éi, ói. Exemplos: troféu(s), carretéis, herói, 

anzóis. 

6. Hiatos acentuados: agudo nas vogais 

i,u tônicas, quando sozinhas na sílaba ou com 

s. Exemplos: sa-ú-de, ba-ú, ba-la-ús-tre, co-

ca-í-na, sa-í-das, u-ís-que.  

7. Hiatos sem acento: se as vogais i,u 

vierem seguidas do dígrafo nh, ou precedidas 

por vogal idêntica, ou seguidos l, m, n, r, z. 

Exemplos: rainha, ventoinha, bainha; xiita, 

mandriice, paracuuba, sucuuba; paul, ruim, 

ainda, sairmos, raiz.  
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Exceção: prevalecem as regras das 

proparoxítonas e paroxítonas sobre a dos 

hiatos. Exemplos: friíssimo, seriíssimo. 
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13.1.7 CRASE18 
 

Crase significa “junção”, “mistura”. Usa-

se o acento grave “à” para indicar a fusão da 

preposição “a” com o artigo “a” ou com alguns 

pronomes iniciados por “a”. Poderíamos dizer, 

então, matematicamente que crase equivale a 

“2a”, sendo o primeiro “a” uma preposição. 

 

                                                 
18

  Capítulo extraído na íntegra do livro 
“GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Gramática Didática e 
Interpretação de Textos: teoria e exercícios. 17.ed. 
Brasília: JRG, 2015. 
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OCORRE CRASE OBRIGATÓRIA 
 

1.Casos nos quais o termo regente 

exigir a preposição “a” e o termo regido admitir 

o artigo “a” ou “as”. Exemplo: Eu me referi a + 

a diretora. Eu me referi à diretora. 

Macete: substitua o termo regido por 

um sinônimo masculino e veja se cabe “ao” 

antes dele. Se couber é porque há 

contração, logo, a crase é pertinente. 

Exemplos: 

Ex.1:Eu me referi a diretora. (?) Eu me referi 

ao diretor. Eu me referi à diretora. 

Ex.2:Era insensível a dor. (?) Era insensível 

ao sofrimento. Era insensível à dor. 

Importante: pode-se usar “às” ou 

“a(preposição)” antes de substantivos 

femininos no plural que se encaixem nesta 

regra. Exemplo: Eu me referi às diretoras. Eu 

me referi a diretoras. 

2.Locuções adverbiais femininas: à 

noite, à tarde, às vezes, às pressas, às 
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escondidas (exceto: a distância). Exemplo: À 

tarde, rendemos menos intelectualmente. 

Importante: às vezes, confundimos 

expressões adverbiais com artigo + 

substantivo. Vale ressaltar que a crase é 

apenas para casos de advérbio. Exemplos: 

A noite está linda.  (artigo+substantivo=não 

há crase) À noite, gosto de ler.  (expressão 

adverbial feminina=há crase) 

3.Locuções prepositivas: à frente de, à 

custa de, à maneira de, à vista de, etc. 

Exemplo: Coloquei-me à frente de Ana. 

4.Locuções conjuntivas: à proporção 

que, à medida que, etc. Exemplo: À proporção 

que estudávamos mais, aprendíamos melhor 

o assunto. 

5.Pronomes “aquele(s), aquela(s), 

aquilo” regidos pela preposição “a”. Exemplo: 

Dirijo-me àquele prédio. 

Macete: substitua os pronomes por “a 

este(s), a esta(s), a isto”. Se der certo, é 
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porque há crase. Caso contrário, ou seja, se 

só couber o pronome, não haverá crase. 

Ex.1: Dirijo-me aquele prédio. (?) Dirijo-me a 

este prédio. Dirijo-me àquele prédio. (há 

crase) 

Ex.2: Aquele prédio é muito alto. (?) Este 

prédio é muito alto. Aquele prédio é muito 

alto. (não há crase) 

Ex.3: Irei aquela igreja. (?) Irei a esta igreja. 

Irei àquela igreja. (há crase) 

Ex.4: Aquela igreja é linda. (?) Esta igreja é 

linda. Aquela igreja é linda. (não há crase) 

Ex.5: Refiro-me aquilo. (?) Refiro-me a isto. 

Refiro-me àquilo. (há crase) 

Ex.6: Aquilo é bom. (?) Isto é bom. Aquilo é 

bom. (não há crase) 

6.Palavras “moda” ou “maneira” 

subentendidas. 

Exemplo 1: Veste-se à Clodovil. (moda 

Clodovil) 

Exemplo 2: Comida à italiana. (maneira 

italiana) 
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Importante: a palavra “moda” 

pressupõe decoração (de pessoas, 

ambientes, coisas), já o vocábulo “maneira” 

equivale a jeito, modo, tipo de coisa. 

7.Horas determinadas. Exemplo: Saiu 

às dez horas. 

8.Lugares que admitem o artigo “a”. 

Exemplo: Fui à França. (a França) 

Macete: Se vou a e volto da, crase há. 

Se vou a e volto de, crase para quê? (não há 

crase) 

Ex.1: Vou a Bahia. (?) Volto da Bahia. Vou à 

Bahia. (há crase) 

Ex.2: Vou a Brasília. (?) Volto de Brasília. 

Vou a Brasília. (não há crase)  

Ex.3: Vou a bela Brasília. (?) Volto da bela 

Brasília. Vou à bela Brasília. (houve 

especificação) 

9.Antes das palavras “casa, terra, 

distância”, quando determinadas ou 

especificadas. Exemplos: 



- 256 - 

A aluna foi à casa do professor. 

Renielle regressou a casa entusiasmada. (não 

há especificação) 

Renan voltou à terra de seus avós. 

Todos nós voltaremos a terra. (chão, não há 

especificação) 

Atirei à distância de cem metros. 

Ensino a distância. (não há especificação) 

10.Pronomes relativos substituídos por 

“a este(a) que/a isto que”. Exemplos: Esta 

agenda é semelhante a + a que (a esta que/a 

a qual) me presenteaste. Esta agenda é 

semelhante à que me presenteaste. 
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OCORRE CRASE FACULTATIVA 
 

1.Antes de pronomes possessivos 

femininos. Exemplo: Nós nos dirigimos a/à sua 

empresa. 

2.Antes de substantivos próprios 

femininos. Exemplo: Ela se referiu a/à Terra. 

(planeta) 

3.Após “até”. Exemplo: Amou-o até a/à 

última hora. 
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13.1.8 COLOCAÇÃO PRONOMINAL19 
Há três possibilidades de colocação dos 

pronomes oblíquos átonos (me, te, se, nos, 
vos, o, a, os, as, lhe, lhes): antes do verbo 
(próclise), no meio do verbo (mesóclise) e 
depois do verbo (ênclise). 

                                                 
19

  Capítulo extraído na íntegra do livro 
“GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Gramática Didática e 
Interpretação de Textos: teoria e exercícios. 17.ed. 
Brasília: JRG, 2015. 
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CASOS EM QUE SE USA A PRÓCLISE 
 

1. Após palavras de sentido negativo 
(jamais, nada, não, nem, ninguém, nunca, 
tampouco). Ex.: O professor não se 
contentava com a preguiça. 

2. Após vocábulos interrogativos (como, 
onde, por que, qual, quando, quanto, que, 
quem). Ex.: Onde se conseguem livros? 

3. Após pronomes relativos (que, quem, o 
qual, a qual, onde, quanto, quanta, como). 
Ex.: Só casarei com a mulher que me aceitar 
farrista. 

4. Após pronomes indefinidos(alguém, 
pouco, tudo, vários, etc.) e 
demonstrativos(aquele, esta, isso, etc.). 
Ex.:Isto nos faz refletir. 

5. Após conjunções subordinativas 
(conforme, como, embora, quando, que, se, 
etc.) Ex.: Quando lhe faltarem com o respeito, 
não ligue. Importante: com a conjunção “que” 
elíptica, usa-se próclise. Ex.: Espero se faça 
justiça. 

6. Após advérbios não isolados por vírgulas 
(agora, apenas, aqui, ali, hoje, amanhã, já, só, 
sempre, também, talvez, etc.). Ex.: Hoje se 
aprenderá algo. 

7. Após o numeral ambos/ambas. Ex.: 
Ambos se apaixonaram. 

8. Antes de verbos proparoxítonos. Ex.: 
Nós lhe agradávamos. 
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9. Com verbo no gerúndio e antecedido 
pela preposição “em”. Ex.: Em o estimando, 
proteja-o o quanto antes. 

10. Diante de Infinitivo Pessoal flexionado 
regido de preposição. Ex.: Ao se observarem 
os problemas, resolva-os. 

11. Em Orações Subordinadas 
Substantivas. Ex.: É importante que se leia 
muito. 

12. Em orações exclamativas. Ex.: Nossa, 
como ela se assusta! 

13. Em orações optativas (exprimem 
desejo).Ex.: Deus o abençoe. Importante: há 
ênclise se o sujeito vier depois do verbo. Ex.: 
Abençoe-o Deus. 
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CASOS EM QUE SE USA A MESÓCLISE 
 

1. Com verbos no Futuro do Presente ou no 
Futuro do Pretérito do Indicativo, se não 
houver palavra atrativa que exija a próclise. 

Ex.:  Amar-te-ei por toda a vida. Amar-
te-ia por toda a vida. 
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CASOS EM QUE SE USA A ÊNCLISE 
 

1. Início de frase. Ex.: Esperam-se 
mudanças. 

2. Após vírgula, ponto-e-vírgula ou dois 
pontos. Ex.: Entrou, sentou-se no sofá, 
despiu-se.  

3. Em Orações Coordenadas, com ou sem 
conjunção. Ex.: Fez os exercícios e atentou-se 
aos pegas. 
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CASOS EM QUE FACULTATIVAMENTE SE 
USA A ÊNCLISE OU PRÓCLISE 

 
1. Verbo antecedido de substantivo ou de 

expressão que tenha um substantivo como 
núcleo. Ex: A situação nos convenceu. A 
situação convenceu-nos. 

2. Infinitivo Impessoal antecedido de 
palavra atrativa ou preposição. Ex:  Tenho 
medo de lhe agredir. Tenho medo de agredir-
lhe. 

3. Verbo antecedido por pronome pessoal 
reto (eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas). Ex: 
Eu me dirigi à igreja. Eu dirigi-me à igreja. 
Importante: Em verbos coordenados, quando 
houver ênclise, devem ser repetidos os 
pronomes obrigatoriamente. Ex.: O estudante 
dedica-se, aprimora-se, aprova-se. 
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CAPÍTULO 14: 

DIAGRAMAÇÃO E FINALIZAÇÃO DOS 

GABARITOS DA AGDA 

Karina Ribeiro Modesto 

 

“A educação é a melhor provisão para a 
velhice.“ Aristoteles 

 

A diagramação da Avaliação Geral de 

Desempenho Acadêmico, AGDA, é realizada 

levando em consideração os preceitos de 

atender a uma estrutura objetiva de leitura que 

remonte aos instrumentos avaliativos 

utilizados no mercado de seleção para 

posições públicas (BRASIL, 2013, p. 12-13), 

primeiramente por ser um padrão de 

apresentação visual que deve se tornar 

familiar ao acadêmico, de forma a transpor 

quaisquer dificuldades iniciais não técnicas na 

interpretação do instrumento avaliativo, dessa 

forma, já o capacitando a resolução de 

avaliações de tal natureza (SANTOS; CANEN, 

2014, p. 53-70). 
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As questões são encaminhadas pelos 

diversos núcleos de confecção de questões, 

por parte dos três cursos - Enfermagem, 

Farmácia e Fisioterapia - de forma que, ao 

receber o material é necessário dispô-lo de 

forma a tornar a avaliação tanto facilmente 

inteligível quanto de fácil execução no que diz 

respeito a riqueza de elementos gráficos e a 

disposição dos mesmos (MIRANDA, 2015, p 

2-25). 

A fim de garantir o mais alto nível de 

excelência, novamente, todas as questões 

são revisadas, tanto em termos de conteúdo, 

quanto em termos de qualidade do material 

gráfico costumeiramente utilizado na obtenção 

de questões contextualizadas, 

interdisciplinares e multidisciplinares 

(MIRANDA, 2015, p. 2-25).  

Todas as respostas potenciais são 

conferidas para a apresentação sob a forma 

de alternativas de (A) à (E). Dada a 

multicentricidade do processo de confecção 
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de questões, todas são revisadas quanto a 

possibilidade de duplicação de questões entre 

períodos ou ciclos distintos (MIRANDA, 2015, 

p. 2-25), haja vista a consulta por parte dos 

docentes do banco de questões 

disponibilizado pela IES. 

A partir de então, a avaliação é 

segregada em seus 4 componentes - 

Formação Geral, Ciclo Básico, Ciclo Pré-

profissionalizante e Ciclo Profissionalizante - 

sendo cada componente constituído de 10 

questões. Os dois primeiros componentes 

(Formação Geral e Ciclo Básico)  são 

compulsórios à todos os períodos de todos os 

cursos. Os ciclos Pré-profissionalizante são 

distribuídos ao 5 e 6 períodos e ao 7 e 8 

períodos, onde o 7 e 8 períodos recebem, 

ainda, o ciclos Profissionalizantes, em 

consonância à maior demanda de 

conhecimentos técnicos aplicados que devem 

ser exigidos aos veteranos (SANTOS; 

CANEN, 2014, p. 53-70).  
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Após a montagem de cada um dos 

documentos, a versão final é encaminhada à 

Coordenação dos cursos para verificação final 

e autorização de envio à gráfica. 

Ao final do processo de diagramação e 

revisão da AGDA, é requisitado à Secretaria 

Acadêmica a listagem de todos os 

acadêmicos ativos na instituição e seus 

respectivos períodos e turnos para fins de 

encaminhamento dos gabaritos à empresa 

Gabarito Corrigido, que confeccionará os 

cartões de resposta individualmente 

identificados para leitura ótica e montagem 

dos dossiês de desempenho, nos mesmos 

moldes dos implementados em concursos 

públicos (BRASIL, 2013, p. 12-13). 
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CAPÍTULO 15: 

IMPRESSÃO DOS PILOTOS, 

AJUSTES DE REVISÃO E 

ENCAMINHAMENTO PARA REPRODUÇÃO 

Walquiria Lene dos Santos  

 

“A educação é o ponto em que decidimos 
se amamos o mundo o bastante para 
assumirmos a responsabilidade por ele“ 
Hannah Arendt  

 

 

Andrade (2001) define a palavra gestão 

em seu sentido primário. Ela vem do termo 

latino “gestio”, que quer dizer a ação de dirigir, 

de administrar e de gerir a vida, os destinos, 

as capacidades das pessoas e as próprias 

coisas que lhes pertencem ou que delas 

fazem uso. Este relata que, uma parcela da 

sociedade compreende gestão como sendo 

umas funções burocráticas, sem uma visão 

humanística, como ação voltada à orientação 
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do planejamento, da distribuição de bens e da 

produção desses bens.  

O autor nos leva a refletir que é 

importante  lembrar também que a prática 

administrativa não ocorre deforma isolada, 

destituída de contatos, descontextualizada e 

individual ou singular, ela acontece no grupo e 

para o grupo, implicando decisões coletivas e 

organizadas(Andrade, 2001).  

Diversas ferramentas podem ser 

utilizadas na Gestão do manejamento das 

atividades educacionais. O programa Gestor 

Educacional pode ser citado nesta listagem.  

Este programa, nos permite visualizar 

dentre tantas atividades oferecidas, a listagem 

nominal de todos os acadêmicos devidamente 

matriculados, iniciando assim, a contagem do 

quantitativo de alunos por turma, turno  e 

período.  
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Todos os pilotos são impressos, para 

uma última análise e verificação de possíveis 

atualizações. Todos os ajustes de revisões 

são realizados, conferindo quantitativo de 

questões e a frequência numérica de acordo 

com os ciclos.  

Os arquivos são encaminhados via e-

mail, especificando o quantitativo  de alunos 

de acordo com  os ciclos de formação, o 

período e o curso. Estes são enviados   para a 

filial Goiânia, para que  sejam impressas e 

xerocopiadas. 

Em todas as etapas a equipe 

interdisciplinar, atua  conjuntamente, de modo  

a garantir  a finalização do processo. 
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CAPÍTULO 16: CONHEÇA NOSSOS 

AUTORES 

 

Jonas Rodrigo Gonçalves 

 

 

“A verdadeira educação consiste em pôr a 
descoberto ou fazer atualizar o melhor de uma 

pessoa. Que livro melhor que o livro da 
humanidade?“ Mahátma Gándhí  

 

 

Neste capítulo, será disponibilizado um 

currículo resumido de todos os colaboradores 

desta obra. Disponibilizar-se-ão as 

informações concernentes à formação, ao 

cargo ou à função na Faculdade Sena Aires 

(Facesa), bem como as mais relevantes 

publicações. 

Contribuíram com este livro os autores 

(em ordem alfabética): Alice da Cunha 

Morales Álvares; Ana Lúcia Mendonça 

Santos; Antônio José de Rezende; Breno 

Silva de Abreu; Celiandro José Scandolara 

Mazarro; Cristilene Akiko Kimura; Ericka 

https://citacoes.in/autores/mahatma-gandhi/
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Morais Chaves; Flávia Pinheiro Della Giustina; 

Francisco de Assis Batista; Jonas Rodrigo 

Gonçalves; Karina Ribeiro Modesto; Leonardo 

Batista; Michelle Cristina Guerreiro dos Reis; 

Tais Milene Santos de Paiva e Walquiria Lene 

dos Santos. 
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16.1 ALICE DA CUNHA MORALES 

ÁLVARES 

 
 

Doutora em Biologia Molecular 
(2º/2014) pela Universidade de Brasília (UnB) 
atuando com Efeitos de um inibidor de 
serinoproteases BTCI na potencialização de 
bradicinina e análogos. Mestre em Biologia 
Molecular (1°/2010), pela Universidade de 
Brasília, cuja pesquisa foi direcionada à 
Expressão, Purificação e Caracterização 
Biofísica e Estrutural de uma 
Leucilaminopeptidase de LEPTOSPIRA 
INTERROGANS. Graduada em Farmácia pela 
FACIPLAC- Faculdades Integradas da União 
Educacional do Planalto Central - Campus II-
Gama (1º/2007). Prestou monitoria durante a 
graduação em Microbiologia e Química 
Orgânica I e II. Realizou estágio no 
Laboratório Neo Química Comércio e Indústria 
LTDA (Matriz- Anápolis/GO) em 1º/2007, 
atuando na área de Boas Práticas de 
Fabricação (BPF). Docente em Ensino 
Superior para Cursos de Especialização em 
Farmacologia Básica e Clínica na IES Euro-
Americana (DF) e para Cursos de Graduação 
Bacharel em Enfermagem, Farmácia e 
Fisioterapia nas IES FACIPLAC e FACESA.  
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16. 2 ANA LÚCIA MENDONÇA 

SANTOS 

 
 

Especialista em Educação e Promoção 

de Saúde Universidade de Brasília, Brasília, 

Distrito Federal, Brasil. Secretária de 

Registro Acadêmico da Faculdade de 

Ciências e Educação Sena Aires, Valparaíso 

de Goiás, Goiás, Brasil. 
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16.3 ANTÔNIO JOSÉ DE REZENDE 
 

 

Possui Graduação em Agronomia pela 

Universidade de Brasília (2000) e Mestrado 

em Ciências Agrárias pela Universidade de 

Brasília (2003). Atualmente é professor da 

Universidade Paulista (UNIP) e do Centro 

Universidade Planalto do Distrito Federal 

(UNIPLAN). Atua como membro do corpo 

editorial da Revista de Divulgação Científica 

Sena Aires (REVISA). Atuou como Docente e 

Coordenador do Laboratório de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos da Universidade 

Católica de Brasília. Ministra as disciplinas de 

Tecnologia de Alimentos, Bromatologia, 

Ciências de Alimentos, Microbiologia de 

Alimentos, Higiene e Legislação de Alimentos. 

Participa em diversas pesquisas dentro das 

áreas de Tecnologia, Ciências e Análise de 

Alimentos e, Microbiologia de Alimentos.  
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16.4 BRENO SILVA DE ABREU 

 
Possui Graduação em Farmácia e 

Bioquímica pelo Centro de Ensino Superior 

Unificado de Brasília - Faculdades Objetivo 

(2003), Especialização em Farmacologia 

Clínica pela Faculdade Cambury - GO (2004) 

e Mestrado em Ciências Genômicas e 

Biotecnologia pela Universidade Católica de 

Brasília (2007) e Doutorando em Ciências de 

Saúde pela Universidade de Brasília. 

Apresenta experiência técnico-administrativa 

na área de Farmácia, com ênfase em 

Farmacologia Clínica, além de docência 

superior na UNIP e UNIPLAN. É também 

Diretor Presidente da Pharmatech Tecnologia 

e Informação em assuntos regulatórios e 

Coordenador da pós graduação em Análises 

Clínicas pela Universidade Paulista Campus 

DF e Coordenador de curso de Farmácia na 

FACESA. Simultaneamente é Sócio Diretor da 

Gnosis Soluções em Educação LTDA. 
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16.5 CELIANDRO JOSÉ 

SCANDOLARA MAZARRO 

 

Possui graduação pela Universidade de 

Marília (2001), Especialização (2003) e 

Mestrado em Terapia Intensiva (2005) . Tem 

experiência na área de Fisioterapia hospitalar 

e terapia intensiva, também docente nas 

disciplinas de Exames Complementares, 

Cardiologia, pneumologia, Biologia, 

Bioquímica, Anatomia, Fisiologia, 

Cinesiologia, Epidemiologia e Terapia 

Intensiva. Coordenador da Pós-graduação em 

Fisioterapia Intensiva do CETREX/ Pós 

graduação JK de 2008 a 2014.  
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16.6 CRISTILENE AKIKO KIMURA 

 
 

Doutora do Programa de Enfermagem 

Universidade de Brasília, Brasília, Distrito 

Federal , Brasil.  Supervisora Geral e 

Procuradora Institucional da Faculdade de 

Ciências e Educação Sena Aires, Valparaíso 

de Goiás, Goiás, Brasil. 
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16.7 ERICKA MORAIS CHAVES 

 
Administradora e Auxiliar da 

Procuradoria Institucional da Faculdade de 

Ciências e Educação Sena Aires, Valparaíso 

de Goiás, Goiás, Brasil. 
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16.8 FLÁVIA PINHEIRO DELLA GIUSTINA 
 
 

 Possui graduação em Letras pelo 

Centro Universitário de Brasília, título de 

Especialista em Psicopedagogia Clínica e 

Mestrado em Psicologia do Desenvolvimento 

Humano pela Universidade Católica de 

Brasília. Atualmente é professora em tempo 

parcial da FACIPLAC/DF (Faculdades 

Integradas da União Educacional do Planalto 

Central); Psicopedagoga Institucional e 

Coordenadora do NAP – Núcleo de Apoio 

Pedagógico da FACESA/GO (Faculdade 

Sena Aires), e atua como psicopedagoga 

clínica em consultório próprio. 
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16.9 FRANCISCO DE ASSIS BATISTA 
 
 

Mestre em Educação pela Universidade 

Católica de Brasília. Brasília, Distrito Federal. 

Diretor Geral da Faculdade de Ciências e 

Educação Sena Aires, Valparaíso de Goiás, 

Goiás, Brasil. 
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16.10 JONAS RODRIGO GONÇALVES 
 
 

Possui mestrado em Ciência Política 

(Políticas Públicas); especialização em Letras 

(Linguística: Revisão de Texto); licenciatura 

em Letras (Português e Inglês); licenciatura 

em Filosofia; habilitação em História, 

Sociologia, Psicologia e Ensino Religioso. 

Autor de 34 livros técnicos e didáticos. 

Coordenador de políticas editoriais das 

faculdades CNA (DF) e Facesa (GO). 

Coordenador do PIC (Programa de Iniciação 

Científica) da Facesa (GO). Atualmente 

leciona nas faculdades Processus, CNA, Unip, 

JK e Facesa. É editor-chefe da editora JRG 

(www.editorajrg.com). Na Faculdade 

Processus (DF) coordena três grupos de 

pesquisa cadastrados no CNPq: Português 

Jurídico, Políticas Públicas, Língua 

Portuguesa. Na Faculdade CNA (DF) 

coordena o  grupo de pesquisa “Políticas 

Públicas do Agronegócio e Gestão Ambiental”. 
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16.11 KARINA RIBEIRO MODESTO 

 
 

- Formação: 

Graduação: Ciências Biológicas (Bacharelado 

e Licenciatura) pela Unip; Pós- graduação: 

Especialização em Análises Clínicas pela 

Unip; Mestrado em Ciências Genômicas e 

Biotecnologia pela Universidade Católica de 

Brasília. 

- Atuação:  

Professora na instituição FACESA:  Biologia 

Molecular; Genética Humana; Noções de 

Biossegurança; Promoção em Saúde; 

Educação em Saúde; Inglês instrumental. 

- Integrante do Núcleo de Apoio Pedagógico 

da FACESA. 

- Integrante do Núcleo Docente Estruturante 

da FACESA. 

- Diretora pedagógica na empresa Gnosis 

Soluções em Educação. 
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16.12 LEONARDO BATISTA 
 
 

Enfermeiro, graduado pela UnB, pós-

graduação em UTI, cardiologia, nefrologia, 

auditoria, docência do ensino superior, MBA 

em gestão de projetos pela FGV, mestre em 

Terapia Intensiva pelo Instituto Brasileiro de 

Terapia Intensiva. Atua como docente em IES, 

empresário no ramo da educação e consultor. 
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16.13 MICHELLE CRISTINA GUERREIRO 
DOS REIS 

 
 

Possui graduação em Biomedicina pela 

Universidade Federal de Goiás (1997), 

mestrado (2007) e doutorado (2011) em 

Medicina Tropical e Saúde Pública, com 

concentração em Imunologia pelo Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública da 

Universidade Federal de Goiás (IPTSP-UFG). 

Seu tema central de trabalho foi a tuberculose 

latente em humanos. Tem experiência na 

técnica de ELISA, técnicas de biologia 

molecular (extração de RNA, obtenção de 

cDNA, PCR em tempo real), e noções de 

citometria de fluxo. Atualmente exerce 

atividades de magistério em instituições de 

ensino superior. 
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16.14 TAIS MILENE SANTOS DE PAIVA 
 

 

Mestre em Fisiopatologia Médica pela 

Universidade de Brasília (UNB) 

especialista em Terapia Intensiva pela 

universidade católica de Brasília (UCB) 

Licenciada em Fisioterapia pela Universidade 

Católica de Brasília (UCB) 

professora da faculdade FACESA. 

 

 

 



- 291 - 

16.15 WALQUIRIA LENE DOS SANTOS 

 

Possui graduação em Enfermagem 

pela Universidade Católica de Goiás (2002) e 

Mestrado em Enfermagem pela Universidade 

Federal de Goiás (2008). Atualmente é 

Docente do Curso de Enfermagem da 

Faculdade de Ciências e Educação Sena 

Aires, Integrante do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), Integrante do Comitê de 

Ética e Pesquisa da FACESA, Programa de 

Iniciação Cientifica da FACESA (PIC), 

Integrante dos Programas de Extensão 

Benjamim, Programa de Extensão Melhor 

Idade, Programa de Extensão FACESA, 

Comando de Saúde nas Empresas e 

Programa de Extensão Promovendo Saúde 

nas Escolas. Atuando principalmente nos 

seguintes temas: enfermagem, saúde coletiva, 

idoso, cuidado, sexualidade.  
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16.2 SETORES INSTITUCIONAIS DA 

FACESA 2º semestre de 2017) 

 

16.2.1 GESTÃO INSTITUCIONAL 
 
Dermeval SenaAires 
Diretor-Presidente – Mantenedora 

 
David AiresFilho 
Diretor – Superintendente – Mantenedora 

 
Francisco de Assis Batista da Silva 
Diretor Geral – Mantida 

 
Cristilene Akiko KimuraMartins 

Supervisora Geral – Procuradora Institucional 

– Mantida 
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16.2.2 CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 
Walquíria Lene dos Santos 

Coordenação do Curso de Enfermagem 

 
Breno Silva de Abreu 

Coordenação do Curso de Farmácia 

 
Celiandro José Scandolara Mazarro 
Coordenação do Curso de Fisioterapia 
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16.2.3 ESTÁGIO DOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 

 

Simone Aparecida Noronha 

Coordenação de Estágio de Enfermagem 

 
Celiandro José Scandolara Mazarro 

Coordenação de Estágio de Fisioterapia 

 
Breno Silva de Abreu 

Coordenação de Estágio de Farmácia 
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16.2.4 SETOR DE ASSISTÊNCIA 
PEDAGÓGICA 

 

Flávia Pinheiro Della Giustina 

Coordenação – Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico e Assistência Pedagógica 
(Napap) e Coordenação do Núcleo de Apoio 
Pedagógico – NAP. 
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16.2.5 SETORES DE ENSINO, DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE EXTENSÃO 

 
Alice da Cunha Morales Álvares, 
Jonas Rodrigo Gonçalves e  
Michelle Cristina Guerreiro dos Reis 
Coordenação do Núcleo de Iniciação 
Científica 
 
Maria Liz Cunha de Oliveira 
Coordenação do Comitê de Ética –
CEP/Facesa 
 
Daniella Ribeiro Guimarães Mendes 
Coordenação dos Núcleos de Extensão e 
Trabalho de Curso (TC) 
 
Renata Costa Fortes 
Editora Chefe da Revista de Divulgação 
Científica Sena Aires – Revisa 
 
Cristilene Akiko Kimura Martins 
Editora Assistente da Revista de Divulgação 
Científica Sena Aires – Revisa 
 
Maria Aparecida de Godoi 
Coordenação da Comissão Própria de 
Avaliação – CPA 
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16.2.6 SETORES ADMINISTRATIVOS 
 
Ana Lúcia Mendonça Santos 
Chefe da Secretaria de Registro Acadêmico  
(SRA) e do Serviço de Atendimento e 
Protocolo (SAP) 
 
Maria Aparecida de Godoi 
Coordenação Geral da Biblioteca (Bcesa) 
  
Flávia Pinheiro Della Giustina e Ionice 
Monteiro Santana  
Coordenação da Ouvidoria 
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16.2.7 MEMBROS DO NDE DA 
ENFERMAGEM 

 

Profª Ma. Walquiria Lene dos Santos - 
Presidente 

 Profª Dra. Alice da Cunha Morales Álvares  

Prof. Me. Antônio José de Rezende  

Profª Ma. Flávia Pinheiro Della Giustina 

Prof.  Me. Jonas Rodrigo Gonçalves  

Profª  Ma. Karina  Ribeiro Modesto  

Prof Dr.Rodrigo Marques da Silva 

Prof. Me. Samuel Martins da Silva 
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16.2.8 MEMBROS DO NDE DA FARMÁCIA 
 

Prof. Me. Breno Silva de Abreu - Presidente 

Profª Dra. Alice da Cunha Morales Álvares 

Profª Me. Antônio José de Rezende  

Profª Ma. Flávia Pinheiro Della Giustina  

Prof. Me.. Jonas Rodrigo Gonçalves 

 Profª Ma. Karina Ribeiro Modesto  

Profª Dra. Michelle Cristina Guerreiro dos 
Reis 
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16.2.9 MEMBROS DO NDE DA 
FISIOTERAPIA 

 
Prof. Me. Celiandro José Scandolara Mazarro 
– Presidente  

Profª Dra. Alice da Cunha Morales Álvares 

Prof. Me. Antônio José de Rezende  

Profª Ma. Carla Christe Tomazoli Santos 

Profª Ma. Flávia Pinheiro Della Giustina  

Prof. Me. Jonas Rodrigo Gonçalves  

Profª Ma. Thais Milene Santos de Paiva  
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