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“No menu Inserir, as galerias incluem 

itens que são projetados para 

corresponder à aparência geral do 

documento. Você pode usar essas 

galerias para inserir tabelas. Quando você 

cria imagens, gráficos ou diagramas, 

esses elementos também são 

coordenados com a aparência atual do 

documento. Você pode alterar facilmente 

a formatação do texto selecionado no 

documento escolhendo uma aparência 

para o texto selecionado na galeria.” 

Microsoft Office 
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RESUMO 

No menu Inserir, as galerias incluem itens que são projetados para corresponder à 

aparência geral do documento. Você pode usar essas galerias para inserir tabelas, 

cabeçalhos, rodapés, listas, folhas de rosto e outros blocos de construção do 

documento. Quando você cria imagens, gráficos ou diagramas, esses elementos 

também são coordenados com a aparência atual do documento. Você pode alterar 

facilmente a formatação do texto selecionado no documento escolhendo uma 

aparência para os textos selecionados na galeria Estilos Rápidos, na guia Início. 

Você também pode formatar texto diretamente usando os outros controles na guia 

Início. A maioria dos controles oferece uma opção entre usar a aparência do tema 

atual ou usar um formato que você pode especificar. Para alterar a aparência geral 

do documento, escolha novos elementos temas na guia Layout da Página. Para 

alterar as aparências disponíveis na galeria Estilos Rápidos, use o comando Alterar 

Conjunto Atual de Estilos Rápidos. As galerias Temas e Estilos Rápidos fornecem 

comandos de redefinição para que você possa sempre restaurar a aparência do 

documento ao original contido no modelo atual. No menu Inserir, as galerias incluem 

itens que são projetados para corresponder à aparência geral do documento. 

 

Palavras-chave: Estilos rápidos. Formatação. Galerias. Layout. Menu. 
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ABSTRACT 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue 

massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, 

sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. 

Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. 

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui 

purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at 

sem venenatis eleifend. Ut nonummy. Fusce aliquet pede non pede. Suspendisse 

dapibus lorem pellentesque magna. Integer nulla. Donec blandit feugiat ligula. Donec 

hendrerit, felis et imperdiet euismod, purus ipsum pretium metus, in lacinia nulla nisl 

eget sapien. Donec ut est in lectus consequat consequat. Etiam eget dui. Aliquam 

erat volutpat. Sed at lorem in nunc porta tristique. Proin nec augue. Quisque aliquam 

tempor magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada 

fames ac turpis egestas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Sumário: Enumeração das divisões, seções e outras partem de uma 

publicação, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede. 

Índice: Relação de Palavras ou Frases, ordenadas segundo determinado 

critério, que localiza e remete para as informações contidas num texto. 

A aparência geral do documento, escolha novos elementos Tema na guia 

Layout da Página. Para alterar as aparências disponíveis na galeria Estilos Rápidos, 

use o comando Alterar Conjunto Atual de Estilos Rápidos. As galerias Temas e 

Estilos Rápidos fornecem comandos de redefinição para que você possa sempre 

restaurar a aparência do documento ao original contido no modelo atual. No menu 

Inserir, as galerias incluem itens que são projetados para corresponder à aparência 

geral do documento. Você pode usar essas galerias para inserir tabelas, cabeçalhos, 

rodapés, listas, folhas de rosto e outros blocos de construção do documento. 

Quando você cria imagens, gráficos ou diagramas, esses elementos também são 

coordenados com a aparência atual do documento. Você pode alterar facilmente a 

formatação do texto selecionado no documento escolhendo uma aparência para o 

texto selecionado na galeria Estilos Rápidos, na guia Início. Você também pode 

formatar texto diretamente usando os outros controles na guia Início. 

 “Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz com outra pessoa, 

você precisa, em primeiro lugar, não precisar dela. Percebe também que aquele 

alguém que você ama (ou acha que ama) e que não quer nada com você, 

definitivamente não é o „alguém‟ da sua vida. Você aprende a gostar de você, a 

cuidar de você e, principalmente, a gostar de quem também gosta de você.O 

segredo é não correr atrás das borboletas... é cuidar do jardim para que elas 

venham até você. No final das contas, você vai achar não quem você estava 

procurando, mas quem estava procurando por você!” (QUINTANA, 1984) 
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2 PROCESSOS DE CONFECÇÃO DE TRABALHOS 

No menu Inserir, as galerias incluem itens que são projetados para 

corresponder à aparência geral do documento. Você pode usar essas galerias para 

inserir tabelas, cabeçalhos, rodapés, listas, folhas de rosto e outros blocos de 

construção do documento. 

As galerias Temas e Estilos Rápidos fornecem comandos de redefinição para 

que você possa sempre restaurar a aparência do documento ao original contido no 

modelo atual. No menu Inserir, as galerias incluem itens que são projetados para 

corresponder à aparência geral do documento. Você pode usar essas galerias para 

inserir tabelas, cabeçalhos, rodapés, listas, folhas de rosto e outros blocos de 

construção do documento. Quando você cria imagens, gráficos ou diagramas, esses 

elementos também são coordenados com a aparência atual do documento. Você 

pode alterar facilmente a formatação do texto selecionado no documento escolhendo 

uma aparência para o texto selecionado na galeria Estilos Rápidos, na guia Início. 

Você também pode formatar texto diretamente usando os outros controles na guia 

Início. A maioria dos controles oferece uma opção entre usar a aparência do tema 

atual ou usar um formato que você pode especificar. Para alterar a aparência geral 

do documento, escolha novos elementos Tema na guia Layout da Página. Para 

alterar as aparências disponíveis na galeria Estilos Rápidos, use o comando Alterar 

Conjunto Atual de Estilos Rápidos. As galerias Temas e Estilos Rápidos fornecem 

comandos de redefinição para que você possa sempre restaurar a aparência do 

documento ao original contido no modelo atual. No menu Inserir, as galerias incluem 

itens que são projetados para corresponder à aparência geral do documento. 

Você pode usar essas galerias para inserir tabelas, cabeçalhos, rodapés, 

listas, folhas de rosto e outros blocos de construção do documento. Quando você 

cria imagens, gráficos ou diagramas, esses elementos também são coordenados 

com a aparência atual do documento. Você pode alterar facilmente a formatação do 

texto selecionado no documento escolhendo uma aparência para o texto 

selecionado na galeria Estilos Rápidos, na guia Início. Você também pode formatar 

texto diretamente usando os outros controles na guia Início. A maioria dos controles 

oferece uma opção entre usar a aparência do tema atual ou usar um formato que 
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você pode especificar. Para alterar a aparência geral do documento, escolha novos 

elementos Tema na guia Layout da Página. Para alterar as aparências disponíveis 

na galeria Estilos Rápidos, use o comando Alterar Conjunto Atual de Estilos 

Rápidos. As galerias Temas e Estilos Rápidos fornecem comandos de redefinição 

para que você possa sempre restaurar a aparência do documento ao original contido 

no modelo atual. No menu Inserir, as galerias incluem itens que são projetados para 

corresponder à aparência geral do documento. Você pode usar essas galerias para 

inserir tabelas, cabeçalhos, rodapés, listas, folhas de rosto e outros blocos de 

construção do documento. Quando você cria imagens, gráficos ou diagramas, esses 

elementos também são coordenados com a aparência atual do documento. Você 

pode alterar facilmente a formatação do texto selecionado no documento escolhendo 

uma aparência para o texto selecionado na galeria Estilos Rápidos, na guia Início. 

Você também pode formatar texto diretamente usando os outros controles na guia 

Início. A maioria dos controles oferece uma opção entre usar a aparência do tema 

atual ou usar um formato que você pode especificar. 

Para alterar a aparência geral do documento, escolha novos elementos Tema 

na guia Layout da Página. Para alterar as aparências disponíveis na galeria Estilos 

Rápidos, use o comando Alterar Conjunto Atual de Estilos Rápidos. As galerias 

Temas e Estilos Rápidos fornecem comandos de redefinição para que você possa 

sempre restaurar a aparência do documento ao original contido no modelo atual. No 

menu Inserir, as galerias incluem itens que são projetados para corresponder à 

aparência geral do documento. Você pode usar essas galerias para inserir tabelas, 

cabeçalhos, rodapés, listas, folhas de rosto e outros blocos de construção do 

documento. No menu Inserir, as galerias incluem itens que são projetados para 

corresponder à aparência geral do documento. Você pode usar essas galerias para 

inserir tabelas, cabeçalhos, rodapés, listas, folhas de rosto e outros blocos de 

construção do documento. 

Quando você cria imagens, gráficos ou diagramas, esses elementos também 

são coordenados com a aparência atual do documento. Você pode alterar facilmente 

a formatação do texto selecionado no documento escolhendo uma aparência para o 

texto selecionado na galeria Estilos Rápidos, na guia Início. Você também pode 

formatar texto diretamente usando os outros controles na guia Início. A maioria dos 

controles oferece uma opção entre usar a aparência do tema atual ou usar um 

formato que você pode especificar. Para alterar a aparência geral do documento, 



escolha novos elementos Tema na guia Layout da Página. Para alterar as 

aparências disponíveis na galeria Estilos Rápidos, use o comando Alterar Conjunto 

Atual de Estilos Rápidos. As galerias Temas e Estilos Rápidos fornecem comandos 

de redefinição para que você possa sempre restaurar a aparência do documento ao 

original contido no modelo atual. No menu Inserir, as galerias incluem itens que são 

projetados para corresponder à aparência geral do documento. Você pode usar 

essas galerias para inserir tabelas, cabeçalhos, rodapés, listas, folhas de rosto e 

outros blocos de construção do documento. Quando você cria imagens, gráficos ou 

diagramas, esses elementos também são coordenados com a aparência atual do 

documento. Você pode alterar facilmente a formatação do texto selecionado no 

documento escolhendo uma aparência para o texto selecionado na galeria Estilos 

Rápidos, na guia Início. Você também pode formatar texto diretamente usando os 

outros controles na guia Início. A maioria dos controles oferece uma opção entre 

usar a aparência do tema atual ou usar um formato que você pode especificar. Para 

alterar a aparência geral do documento, escolha novos elementos tema na guia 

Layout da Página. A Tabela 1 representa bem o item mencionado acima. 

 

Tabela 1 – Comportamento dos dados do período. Motivação para o melhor desenvolvimento nas 
atribuições. 

Equipamentos Janeiro Fevereiro Março Abril 

Computador 100 100 1000 300 
Máquina 100 100 1000 300 
Impressora 100 100 1000 300 
Condutor 100 100 1000 300 
Lápis 100 200 1000 300 

Total 500 600 5000 1500 

 

Para alterar as aparências disponíveis na galeria Estilos Rápidos, use o 

comando Alterar Conjunto Atual de Estilos Rápidos. As galerias Temas e Estilos 

Rápidos fornecem comandos de redefinição para que você possa sempre restaurar 

a aparência do documento ao original contido no modelo atual. No menu Inserir, as 

galerias incluem itens que são projetados para corresponder à aparência geral do 

documento. Você também pode formatar texto diretamente usando os outros 

controles na guia Início. A maioria dos controles oferece uma opção entre usar a 

aparência do tema atual ou usar um formato que você pode especificar. Para alterar 

a aparência geral do documento, escolha novos elementos Tema na guia Layout da 

Página. Para alterar as aparências disponíveis na galeria Estilos Rápidos, use o 

comando Alterar Conjunto Atual de Estilos Rápidos. As galerias Temas e Estilos 
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Rápidos fornecem comandos de redefinição para que você possa sempre restaurar 

a aparência do documento ao original contido no modelo atual. No menu Inserir, as 

galerias incluem itens que são projetados para corresponder à aparência geral do 

documento. Você pode usar essas galerias para inserir tabelas, cabeçalhos, 

rodapés, listas, folhas de rosto e outros blocos de construção do documento. 

Quando você cria imagens, gráficos ou diagramas, esses elementos também são 

coordenados com a aparência atual do documento. 

Você também pode formatar texto diretamente usando os outros controles na 

guia Início. A maioria dos controles oferece uma opção entre usar a aparência do 

tema atual ou usar um formato que você pode especificar. Para alterar a aparência 

geral do documento, escolha novos elementos Tema na guia Layout da Página. 

Para alterar as aparências disponíveis na galeria Estilos Rápidos, use o comando 

Alterar Conjunto Atual de Estilos Rápidos. 

A maioria dos controles oferece uma opção entre usar a aparência do tema 

atual ou usar um formato que você pode especificar. Para alterar a aparência geral 

do documento, escolha novos elementos Tema na guia Layout da Página. Para 

alterar as aparências disponíveis na galeria Estilos Rápidos, use o comando Alterar 

Conjunto Atual de Estilos Rápidos. As galerias Temas e Estilos Rápidos fornecem 

comandos de redefinição para que você possa sempre restaurar a aparência do 

documento ao original contido no modelo atual. No menu Inserir, as galerias incluem 

itens que são projetados para corresponder à aparência geral do documento. A 

Tabela 2 complementa as informações relacionadas do exemplo anterior. 

 

Tabela 2 – Compra de usados e novos. Desde que a vida começou a ser vivida tudo ficou diferente 
e mais novo. 

Equipamentos Janeiro Fevereiro Março Abril 

Computador 100 100 1000 300 
Máquina 100 100 1000 300 
Impressora 100 100 1000 300 
Condutor 100 100 1000 300 
Lápis 100 200 1000 300 

Total 500 600 5000 1500 

 

Você pode usar essas galerias para inserir tabelas, cabeçalhos, rodapés, 

listas, folhas de rosto e outros blocos de construção do documento. Quando você 

cria imagens, gráficos ou diagramas, esses elementos também são coordenados 

com a aparência atual do documento. Você pode alterar facilmente a formatação do 

texto selecionado no documento escolhendo uma aparência para o texto 

Corpo da tabela 10pt. Nome da tabela e título em negrito corpo 10pt. Pular 1 linha 

Pular 1 linha 



selecionado na galeria Estilos Rápidos, na guia Início. Você também pode formatar 

texto diretamente usando os outros controles na guia Início.  

 

 

2.1 Virada cultural 

No menu Inserir, as galerias incluem itens que são projetados para 

corresponder à aparência geral do documento. Você pode usar essas galerias para 

inserir tabelas, cabeçalhos, rodapés, listas, folhas de rosto e outros blocos de 

construção do documento. Quando você cria imagens, gráficos ou diagramas, esses 

elementos também são coordenados com a aparência atual do documento. Você 

pode alterar facilmente a formatação do texto selecionado no documento escolhendo 

uma aparência para o texto selecionado na galeria Estilos Rápidos, na guia Início. 

Você também pode formatar texto diretamente usando os outros controles na 

guia Início. A maioria dos controles oferece uma opção entre usar a aparência do 

tema atual ou usar um formato que você pode especificar. Para alterar a aparência 

geral do documento, escolha novos elementos Tema na guia Layout da Página. 

Para alterar as aparências disponíveis na galeria Estilos Rápidos, use o comando 

Alterar Conjunto Atual de Estilos Rápidos. 

 

 

2.2 Museu da cultura 

No menu Inserir, as galerias incluem itens que são projetados para 

corresponder à aparência geral do documento. Você pode usar essas galerias para 

inserir tabelas, cabeçalhos, rodapés, listas, folhas de rosto e outros blocos de 

construção do documento. 
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Figura 1. O olho. 
Fonte: BARBOSA; ALVES, 2010, p. 120 

 

Quando você cria imagens, gráficos ou diagramas, esses elementos também 

são coordenados com a aparência atual do documento. Você pode alterar facilmente 

a formatação do texto selecionado no documento escolhendo uma aparência para o 

texto selecionado na galeria Estilos Rápidos, na guia Início. 

Você também pode formatar texto diretamente usando os outros controles na 

guia Início. A maioria dos controles oferece uma opção entre usar a aparência do 

tema atual ou usar um formato que você pode especificar. 

 

 

2.3 A obra que nunca começou, mas é um sucesso 

No menu Inserir, as galerias incluem itens que são projetados para 

corresponder à aparência geral do documento. Você pode usar essas galerias para 

inserir tabelas, cabeçalhos, rodapés, listas, folhas de rosto e outros blocos de 

construção do documento. 

Pular 2 linhas 
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          Figura 2. A máquina grande. Fonte: Marciel, 2010, p. 205 

 

Quando você cria imagens, gráficos ou diagramas, esses elementos também 

são coordenados com a aparência atual do documento. Você pode alterar facilmente 

a formatação do texto selecionado no documento escolhendo uma aparência para o 

texto selecionado na galeria Estilos Rápidos, na guia Início. 

Você também pode formatar texto diretamente usando os outros controles na 

guia Início. A maioria dos controles oferece uma opção entre usar a aparência do 

tema atual ou usar um formato que você pode especificar. 

 

              Figura 3. Alegria de viver. Fonte: BARBOSA, 2000. p. 198 

 



Para alterar a aparência geral do documento, escolha novos elementos Tema 

na guia Layout da Página. Para alterar as aparências disponíveis na galeria Estilos 

Rápidos, use o comando Alterar Conjunto Atual de Estilos Rápidos. 

  



3 A IMPORTÂNCIA DO RECOMEÇO NA INDÚSTRIA 

No menu Inserir, as galerias incluem itens que são projetados para 

corresponder à aparência geral do documento. Você pode usar essas galerias para 

inserir tabelas, cabeçalhos, rodapés, listas, folhas de rosto e outros blocos de 

construção do documento. Quando você cria imagens, gráficos ou diagramas, esses 

elementos também são coordenados com a aparência atual do documento. Você 

pode alterar facilmente a formatação do texto selecionado no documento escolhendo 

uma aparência para o texto selecionado na galeria Estilos Rápidos, na guia Início. 

Você também pode formatar texto diretamente usando os outros controles na 

guia Início. A maioria dos controles oferece uma opção entre usar a aparência do 

tema atual ou usar um formato que você pode especificar. Para alterar a aparência 

geral do documento, escolha novos elementos Tema na guia Layout da Página. 

Para alterar as aparências disponíveis na galeria Estilos Rápidos, use o comando 

Alterar Conjunto Atual de Estilos Rápidos. 

 

Tabela 3 – Venda de usados e novos. Desde que a vida começou a ser vivida tudo ficou diferente e 
mais novo. 

Peças Janeiro Abril Junho setembro 

Computador 100 100 1000 300 
Máquina 100 100 1000 300 
Impressora 100 100 1000 300 
Condutor 100 100 1000 300 
Lápis 100 200 1000 300 
Total 500 600 5000 1500 

 

As galerias Temas e Estilos Rápidos fornecem comandos de redefinição para 

que você possa sempre restaurar a aparência do documento ao original contido no 

modelo atual. No menu Inserir, as galerias incluem itens que são projetados para 

corresponder à aparência geral do documento. Você pode usar essas galerias para 

inserir tabelas, cabeçalhos, rodapés, listas, folhas de rosto e outros blocos de 

construção do documento. Quando você cria imagens, gráficos ou diagramas, esses 

elementos também são coordenados com a aparência atual do documento. 
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Tabela 4 – A viabilidade da compra. Dos meses de janeiro a abril de 2010. 

Equipamentos Janeiro Fevereiro Março Abril 

Computador 100 100 1000 300 
Máquina 100 100 1000 300 
Impressora 100 100 1000 300 
Condutor 100 100 1000 300 
Lápis 100 200 1000 300 
Total 500 600 5000 1500 

 

Você pode alterar facilmente a formatação do texto selecionado no 

documento escolhendo uma aparência para o texto selecionado na galeria Estilos 

Rápidos, na guia Início. Você também pode formatar texto diretamente usando os 

outros controles na guia Início. A maioria dos controles oferece uma opção entre 

usar a aparência do tema atual ou usar um formato que você pode especificar. Para 

alterar a aparência geral do documento, escolha novos elementos Tema na guia 

Layout da Página. 

Para alterar as aparências disponíveis na galeria Estilos Rápidos, use o 

comando Alterar Conjunto Atual de Estilos Rápidos. As galerias Temas e Estilos 

Rápidos fornecem comandos de redefinição para que você possa sempre restaurar 

a aparência do documento ao original contido no modelo atual. No menu Inserir, as 

galerias incluem itens que são projetados para corresponder à aparência geral do 

documento. Você pode usar essas galerias para inserir tabelas, cabeçalhos, 

rodapés, listas, folhas de rosto e outros blocos de construção do documento. 

 

Figura 4. Vida dura. Fonte: 
Carbo, 2010. p. 64 
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Quando você cria imagens, gráficos ou diagramas, esses elementos também 

são coordenados com a aparência atual do documento. Você pode alterar facilmente 

a formatação do texto selecionado no documento escolhendo uma aparência para o 

texto selecionado na galeria Estilos Rápidos, na guia Início. Você também pode 

formatar texto diretamente usando os outros controles na guia Início. A maioria dos 

controles oferece uma opção entre usar a aparência do tema atual ou usar um 

formato que você pode especificar. 

Para alterar a aparência geral do documento, escolha novos elementos Tema 

na guia Layout da Página. Para alterar as aparências disponíveis na galeria Estilos 

Rápidos, use o comando Alterar Conjunto Atual de Estilos Rápidos. As galerias 

Temas e Estilos Rápidos fornecem comandos de redefinição para que você possa 

sempre restaurar a aparência do documento ao original contido no modelo atual. No 

menu Inserir, as galerias incluem itens que são projetados para corresponder à 

aparência geral do documento. 

 

 

3.1 O impossível possível 

No menu Inserir, as galerias incluem itens que são projetados para 

corresponder à aparência geral do documento. Você pode usar essas galerias para 

inserir tabelas, cabeçalhos, rodapés, listas, folhas de rosto e outros blocos de 

construção do documento. Quando você cria imagens, gráficos ou diagramas, esses 

elementos também são coordenados com a aparência atual do documento.  

Para você ter mais informações sobre a cidadania italiana é importante entrar 

em contato com o consulado italiano (CIDADANIA..., 2010) 

Você também pode formatar texto diretamente usando os outros controles na 

guia Início. A maioria dos controles oferece uma opção entre usar a aparência do 

tema atual ou usar um formato que você pode especificar. Para alterar a aparência 

geral do documento, escolha novos elementos Tema na guia Layout da Página. 

Para alterar as aparências disponíveis na galeria Estilos Rápidos, use o comando 

Alterar Conjunto Atual de Estilos Rápidos. 
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Figura 5. Gráfico da alegria. Estatística da evolução anual 
do PAS e TCs durante o período de 2000 a 2009. Fonte: 
Delgado, 2010, p12 

 

Todas as citações diretas, de até três linhas, precisam vir acompanhadas de 

aspas duplas, como no exemplo a seguir: 

A descrição da personagem Remédios, apesar da crueza quase naturalista, 

passeia pela poesia e lirismo, como no trecho: “Atingiu os vinte anos sem aprender a 

ler e escrever, sem se servir dos talheres na mesa, passeando nua pela casa, 

porque sua natureza reagia[...]“ (MÁRQUEZ, 2001, p.192). 

Já as aspas simples devem ser utilizadas para destacar uma citação no 

interior da citação, como no excerto: 

“Entretanto, perguntaram certa vez: “As respostas para questões do tipo 

„como tudo começou?„, não poderiam ser de caráter empírico?” (MEDAWAR, 2008, 

p. 93). 

  



4 CONCLUSÃO 

Após alguns experimentos, pesquisadores da Georgia Institute of 

Technology conseguiram resultados positivos na interação entre humanos e 

máquinas. A ideia é que no futuro robôs entrem no campo de batalha e consigam 

enganar os inimigos para conseguir informações valiosas, ou até mesmo acalmar 

uma vítima em estado de pânico. A Office of Naval Research, empresa financiadora 

do projeto, acredita que estes artifícios comportamentais possam ser úteis para 

várias áreas, especialmente em operações militares de busca ou salvamento. 

O primeiro passo da pesquisa foi ensinar ao robô como reconhecer uma 

situação que justifica a fraude. Isso porque, apesar das inúmeras vantagens de 

haver robôs com capacidade de enganar, há também implicações éticas que 

precisam ser consideradas para garantir o bem-estar da sociedade. Segundo Ronald 

Arkin, professor da Georgia Tech School of Interactive Computing, há uma 

preocupação com a criação destes robôs. Por isso, a escola incentiva discussões 

sobre a adequação de regras e restrições para o desenvolvimento desses sistemas. 

Seguindo todos os critérios estabelecidos na respectiva norma, é fato que a 

viabilidade não é algo inatingível e sim possível e necessário. 
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APÊNDICES 

A função das duas definições, anexo e apêndice, são semelhantes, mas com 

uma grande diferença entre elas: a autoria. 

O anexo de um trabalho acadêmico deve ser aquele texto ou documento que não foi 

elaborado por você, tendo como objetivo servir de legitimação.  Já o apêndice se 

configura como texto ou documento elaborado por você, tendo como objetivo 

complementar a sua argumentação. 
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ANEXO(S) 

A função das duas definições, anexo e apêndice, são semelhantes, mas com 

uma grande diferença entre elas: a autoria. 

O anexo de um trabalho acadêmico deve ser aquele texto ou documento que 

não foi elaborado por você, tendo como objetivo servir de legitimação.  Já o 

apêndice se configura como texto ou documento elaborado por você, tendo como 

objetivo complementar a sua argumentação. 

"Os anexos são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e 

pelos respectivos títulos." (ABNT. NBR 14724, 2002, p. 5) 
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