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DICAS PARA 
QUEM QUER SER
UM YOUTUBER

NA RETA FINAL
PARA O VESTIBULAR
DO MEIO DE ANO

UM APP QUE DIVERTE E ENSINA

FESTA PARA A 
CONTRATAÇÃO 
DA APRENDIZ 

500.000 

FESTA PARA A 
CONTRATAÇÃO 
DA APRENDIZ 

500.000 



1) Navegar nas páginas da revista pode
variar de acordo com seu APP:
• Deslize o dedo na horizontal ou vertical
para chegar na página desejada.

2) Para ler os textos:
Agitação Jovem é desenhada pensando na

leitura no celular.
• Toque duas vezes na área que deseja ler.

• A área irá aumentar. 
• Caso o tamanho não agrade, ajuste

manualmente usando dois dedos
simultaneamente, em movimento

diagonal, para ajustar o zoom.

3) Para continuar a leitura:
• Toque duas vezes para voltar a visualizar
a página inteira.

Pronto!  Escolha outra área para ler ou
passe para outra página.

BOA LEITURA!

2X

2X

Os textos
são otimizados

para leitura
horizontal e

vertical.

Venha navegar conosco

Destaque para três novidade
que vêm com esta edição.
Uma é a comemoração dos
500.000 aprendizes em
formação ou já capacitados

pelo CIEE. Outra é o lançamento de uma
nova temporada do Quiz CIEE, um app
que aumentará os conhecimentos sobre
sustentabilidade e inglês básico, ao
mesmo tempo que divertirá o jovem em
jogos com amigos. Além disso, tem dicas
de um youtuber para quem quer ganhar
seguidores na rede. Confira essas e
outras matérias.×

Leia, acompanhe, colabore e divulgue.
Jacyra Octaviano, Editora Executiva
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NOVIDADE

DIVIRTA-SE E
APRENDA COM 
O NOVO 
QUIZ DO CIEE

OCIEE Saber Virtual – programa do
CIEE voltado para a capacitação
online de jovens estudantes – aca-

ba de lançar a nova temporada do Quiz
CIEE com os temas Sustentabilidade e In-
glês básico. Os participantes competem
com outros jogadores e, além de se divertir,
adquirem conhecimentos sobre os temas
abordados, que serão úteis até mesmo em
futuros processos seletivos. 

O Quiz CIEE tem formato de app. É de
fácil acesso e pode ser compartilhado com
amigos. Para baixar o app, aponte seu
smartphone para o QR Code e faça o
download.×

MAIS INFORMAÇÕES
SOBRE O CIEE SABER

VIRTUAL E INSCRIÇÕES
GRATUITAS:

WWW.CIEE.ORG.BR.

GRÁTISO CIEE Saber Virtual capacita os jovens aprendizes,
estudantes e estagiários em temas atuais, tanto em

orientação profissional quanto em habilidades
técnicas como pacote office e competência

gramatical. Está inserido numa plataforma
moderna, ágil e inovadora. Confira as trilhas
de conteúdo disponíveis e faça sua
inscrição. É gratuito!



Os resultados da Expo CIEE SP 2019,
o maior evento para estudantes da
América Latina, vão muito além

dos três dias de realização da mostra. Isso
porque durante um bom tempo os meios
de comunicação do CIEE divulgam os con-
teúdos ali apresentados por especialistas
e/ou profissionais experientes e bem suce-
didos na carreira, como acontece em várias
edições da Jovem CIEE.

Neste número, por exemplo, oferece-
mos a síntese da palestra que o jornalista e

escritor Marcel Nadale,
conteudista e apresen-

tador do canal Gay
Nerd no YouTube, mi-
nistrou na Arena Jo-
vem Aprendiz, durante

a 22ª Expo em São
Paulo.  Além de apontar

suas projeções para o ce-
nário de mercado de trabalho

para quem pretende cursar jornalismo, Mar-
cel destacou que um dos novos desafios da
comunicação, em especial para um youtu-
ber, é abordar o que ele realmente domina.
A partir daí, criar uma comunidade (de in-

teressados pelo que interessa a ele),
“porque os microinfluenciadores
(com entre 10 mil a 20 mil segui-
dores) estão em alta”. Ele falou
também sobre “velho” e “novo”
jornalismo, que detalhou num qua-
dro comparativo. 

Como comentário da nossa reda-
ção, vale acrescentar que, seja qual for
a opção de formato, o bom profissional
de jornalismo deve, sempre, atentar
para a apuração rigorosa dos fatos e a
confiabilidade da fonte, assegurando
a veracidade da sua informação.×
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ECOS DA EXPO SP 2019

Pela primeira vez, o Brasil vai participar
do Pisa For School, avaliação interna-
cional que ranqueia os países com as

melhores escolas e inclui países referências
como Finlândia, Cingapura e Estados Unidos,
entre outros. Participarão da pesquisa alunos
de 15 anos que cursam o 1º ano do ensino
médio, em 300 escolas públicas e particula-
res de São Paulo. O levantamento é coorde-
nado pela OCDE, organização que congrega
36 países ricos, responsáveis por mais da me-

tade do PIB mun-
dial, e será aplicado
pela Fundação  Ces-
granrio. A prova será
feita em computadores
nas próprias escolas e
constará de 114 questões
de leitura, matemática e
ciência, com avaliação de habi-
lidades socioemocionais, como resolução
de problemas e pensamento crítico. ×

ENSINO

Escolas paulistas 
no radar internacional

VELHO JORNALISMO                  NOVO JORNALISMO
Rigor na apuração                           Informalidade na entrega
Enfoque na profundidade              Ênfase no contexto
Consistência na publicação           Variedade de formato
Conhecimento da sociedade         Conhecimento do indivíduo
Isenção e formalidade                    Posicionamento e proximidade
Temas orientados                            Temas sugeridos
Domínio da linguagem                   Domínio do algoritmo e de SEO
Ótica de Marcel Nadale, abordada em palestra durante a 22ª Expo CIEE SP

Dicas para quem quer 
ser influenciador digital



Treino
em três
tempos
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CURIOSIDADE

CANTINHO DO ENEM

Escolaridade em dia

Brasileiros que vivem no exterior tam-
bém poderão participar do Exame Na-
cional para Certificação de Compe-

tências de Jovens e Adultos (Encceja), que
será aplicado em 18 cidades de 12 países, em
setembro. Serão aceitas inscrições pela in-
ternet até 5 de julho, para interessados em
melhorar a empregabilidade, mas não con-

cluíram o ensino fundamental (idade mínima
exigida é de 15 anos) ou médio (a partir dos
18 anos). As provas serão aplicadas pelo Inep,
com a colaboração do Ministério das Rela-
ções Exteriores, nos seguintes países: Bélgi-
ca; Espanha; Estados Unidos; França; Guiana
Francesa; Holanda; Itália; Japão; Portugal;
Reino Unido, Suíça e Suriname. ×

Como um dos caminhos de acesso à
universidade, o Enem virou uma es-
pécie de corrida para seleção dos

mais aptos em conhecimento de ciências hu-
manas e suas tecnologias, matemática e suas
tecnologias, ciências da natureza e suas tec-
nologias, e linguagens, códigos e suas tecno-
logias. Já que é uma competição muito con-

corrida, o melhor é fazer como os atletas de
alto desempenho: treinar, treinar e treinar. 

Na edição anterior (nº 27), falamos da im-
portância de conhecer a estrutura da prova,
de criar um plano próprio de estudos e de
usar instrumentos para diversificar o apren-
dizado. Hoje, o tema é mostrar três passos
para realizar, na prática, o plano de estudos.

» Tem um jeito melhor para estudar? Não.
O que vale é descobrir o método que dá
mais certo para cada um, sempre
organizado por dias da semana e horários

– sempre com cuidado para não
ficar maçante. No restante, há

quem aprenda melhor falando.
Outros preferem fazer
resumos ou ler os conteúdos
em voz alta ou, até,

explicando para alguém.
Nesse último caso, vale
até explicar equações e
inequações para a mãe ou

algum outro “voluntário”.

» Há uma fórmula para a
redação nota 1.000? Não. 

O que se sabe é que os que
chegaram à pontuação máxima

exercitaram muito a escrita, leram muitos
livros de bons autores e noticiário sobre
temas da atualidade, e capricharam no
estudo da gramática (assunto pouco
cobrado nas questões objetivas, mas que
ajuda pra valer numa boa redação). De
certo, só o seguinte: título não é
obrigatório, ou seja, se estiver certo não
aumenta a nota, mas se estiver errado
pode diminuí-la.

» Como saber se o método de estudo está
dando certo? Faça um teste. Tranque-se
no quarto ou no escritório e faça provas
dos anos anteriores, cronometrando o
tempo e respondendo às questões como
se valessem notas de verdade. Confira o
resultado e veja se sua estratégia está
correta e quais as matérias que merecem
atenção especial.  ×

MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.CIEE.ORG.BR.

GRÁTIS

VOCÊ SABIA?
O CIEE Saber Virtual

oferece cursos
gratuitos de redação,
de matemática e até
de administração do
tempo. Com isso, os

estudantes
cadastrados podem
melhorar muito seus
conhecimentos para
enfrentar o Enem.



Quando Isabella Caldas, 16 anos,
“passou pela catraca” do Polo de
Aprendizagem Liberdade, soou a

sirene: acabava de chegar a Jovem Apren-
diz CIEE nº 500.000. Isabella comemorava
o ingresso ao aprendizado, e o CIEE come-
morava o alcance do placar histórico que
bem retrata o coroamento dos esforços pa-
ra abrir aos jovens as portas do mundo do
trabalho. Não deu outra. Acabou em festa,
no palco e na plateia do Teatro CIEE, em
São Paulo. Com a Casa repleta, na manhã
de 11 de junho, Isabella foi homenageada co-
mo símbolo de duas lutas convergentes: a
conquista de uma vaga pelos jovens e a con-
tribuição do CIEE para o êxito na formação
e inclusão profissional de aprendizes. 

“Para mim, que estou bem no comeci-
nho de iniciar meu aprendizado, cada dia é
uma nova surpresa”, confessa Isabella, re-
cém-contratada como aprendiz pela Uni-
versidade Paulista (Unip). “Vou me esfor-
çar para merecer a homenagem e seguir
como símbolo do CIEE”, afirma Isabella,
que cursa o 2º ano do ensino médio na Es-
cola Estadual Professor Antonio Firmino
de Proença, na Mooca.
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CIEE abriu
500.000
vagas para
aprendizes

RECORDE

No Polo CIEE Liberdade, Isabella es-
tá entre os 1.050 jovens aprendizes
que, em várias turmas, recebem

capacitação teórica alinhada à área de atua-
ção prática. “Durante a frequência dos jo-
vens nos polos uma vez por semana, um dos
aspectos mais importantes é o comparti-
lhamento de experiências, que podemos
chamar de amplo e verdadeiro networking”,
explica Cristiana Torquato, analista técnica
de aprendizagem no Polo CIEE Liberdade.
Alguns deles são aprendizes em multinacio-

nais, outros em empresas familiares, na in-
dústria, no comércio e em prestação de
serviços, com grande diversidade em áreas
de atuação. “Os jovens compartilham suas
experiências, em um processo muito enri-
quecedor. Dificilmente outro lugar propor-
cionará tal amplitude de informações que
auxiliarão os jovens a decidir o futuro pro-
fissional, a apresentar evolução no desem-
penho na empresa e a fazer amizades que
talvez os acompanhem pelo restante da vi-
da profissional e pessoal.” 

Formação para o trabalho e a vida

Foto Edith Schmidt

Fotos: Alexandre Maciel Fotografia 

Isabella ao lado 
de Elaine Bancalá,
gerente educacional 
e de aprendizagem 
do CIEE.



ENSINO
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Por que 
ser aprendiz
CIEE?

Para
aumentar a
escolaridade

Cada vez mais jovens
reconhecem que é
preciso, pelo menos, o

diploma do ensino médio para
conseguir boas oportunidades
no mundo do trabalho. Afinal,
quanto menor a escolaridade,
menores são as chances de
conseguir uma boa
oportunidade no mercado de
trabalho. Para melhorar a
empregabilidade, quem não
terminou os estudos na idade
certa conta com a Educação de
Jovens e Adultos (EJA) para
obter a certificação do ensino
fundamental (idade mínima 15
anos) ou ensino médio (a partir
dos 18 anos), participando de
cursos presenciais ou online.
Vale destacar: na comparação
de 2018 com este ano,
aumentou 75% o número de
inscritos para o Exame
Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e
Adultos (Encceja), com um
salto de 1,7 milhão para 3
milhões, segundo o Inep.×

Porque é preparado para a conquista
de um emprego efetivo num
mercado de trabalho cada vez mais

competitivo
» Porque recebe um salário durante a

capacitação, para custear os estudos e
auxiliar a família

» Porque adquire, na capacitação teórica,
conhecimentos importantes para a
construção da futura carreira

» Porque participa de programação de
atividades culturais, incluindo palestras e
visitas a espaços de arte

» Porque conta com assistentes sociais
para auxiliar a ele e seus familiares no
processo de inclusão no mercado de
trabalho.×

E O MELHOR: TUDO É GRATUITO
PARA JOVEM APRENDIZ

Para saber mais sobre o
programa Aprendiz

Legal do CIEE, acessar
www.ciee.org.br. 
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» Curso: Ensino médio concluído. Área: ali-
mentação. Horário: 11h a 17h. Salário: 
R$ 681. Benefícios: vale-transporte mensal.
Requisitos: 18 a 22 anos. Local: São
Paulo/SP (bairro Pinheiros). Contato (11)
3003-2433, informar o código 2980614

» Curso: Ensino médio concluído. Área: ad-
ministrativa. Horário: 8h a 12h. Salário: 
R$ 454. Benefícios: vale-transporte men-
sal. Requisitos: 16 a 18 anos, sexo feminino.
Local: São Paulo/SP (bairro Bela Vista).
Contato (11) 3003-2433, informar o código
2973765

» Curso: Ensino médio/1º a 3º ano. Área: ad-
ministrativa. Horário: 9h a 15h. Salário:
R$ 998. Benefícios: vale-transporte men-
sal. Requisitos: não há. Local: São Paulo/SP
(bairro Liberdade). Contato (11) 3003-
2433, informar o código 2965089

» Curso: Ensino médio/1º a 3º ano. Área: ad-
ministrativa. Horário: 9h a 15h. Salário:
R$ 998. Benefícios: vale-transporte men-
sal. Requisitos: sexo feminino. Local: São
Paulo/SP (bairro Jardim das Acácias). Con-
tato (11) 3003-2433, informar o código
2984807×

2.657*
VAGAS 

EM OFERTA 
NO CIEE

Consulta para
estudantes já
inscritos no

Banco CIEE de
Talentos e

inscrições para
os não

cadastrados:

www.ciee.org.br

Vagas CIEE para aprendiz

*Total em 20/06/2019, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

VAGAS PARA PCDs

IMPORTANTE TODOS OS SERVIÇOS CIEE SÃO GRATUITOS
PARA OS JOVENS CADASTRADOS. 

» Empresa em São Paulo (bairro Consolação)
oferece 3 (três) vagas de aprendiz para pes-
soas com deficiência, com ensino médio con-
cluído ou cursando. Área: administrativa. Ho-
rário: 8h a 12h, segunda a sexta-feira. Salário:
R$ 665. Benefícios: vale-transporte. Enviar
CV e laudo para: vagas.inclui@ciee.org.br,
informando no Assunto: Vaga: 02880949

» Empresa em Barueri (Grande São Paulo)

oferece 2 (duas) vagas de aprendiz para
pessoas com deficiência, com ensino mé-
dio concluído ou cursando. Área: adminis-
trativa. Horário: 7h a 13h ou 12h a 18h, se-
gunda a sexta-feira. Salário: R$ 651.
Benefícios: vale-transporte, vale-alimen-
tação, seguro de vida, convênio com o
Sesc. Enviar CV e laudo para: vagas.in-
clui@ciee.org.br, informando no Assunto:
Assunto: Vaga: SPDM Barueri×
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OLHO NO VESTIBULAR
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Na reta final para 
as provas de julho

10 » ESPAÇO ESTÁGIO

» Organização e rotina. “Trace um
cronograma, equilibrando o estudo com
outras atividades; defina tarefas de maneira
específica (data e horas de estudo); e siga
esse plano à risca. Quando colocamos prazo
para determinada tarefa, a produtividade
aumenta.”

» Ambiente propício. “Quem estuda em casa,
precisa de um lugar reservado, sem
interrupções e distrações, como TV ligada,
música ao fundo, celular com som alto e
mensagens apitando a todo momento. Ou
seja, nada de ter fatores que tirem a
concentração.”

» Foco e informação. “Anote tudo, reúna
todos os materiais necessários, faça
resumos e exercícios práticos e, se for
preciso, grave a matéria no celular. Leia
sempre o edital do vestibular para saber
tudo o que vai cair na prova e, assim, se
preparar de maneira assertiva e efetiva.”

» Avaliação do rendimento. “Procure verificar
sua evolução, para ver se aprendeu ou não a
disciplina. Você precisa progredir enquanto

estuda. Do contrário, estará
perdendo tempo. Reveja o
conteúdo, refaça os exercícios
se for necessário, leia muito e
pesquise sobre o assunto.” 

» Prepare um prêmio.
“Recompensar a si mesmo
quando atingir cada
objetivo pode ser um
poderoso motivador.
Escolha bônus simples,
como encerrar os estudos
15 minutos antes ou mesmo
uma checada não

programada nas 
redes sociais.”×

Ainda dá tempo de
reforçar a
preparação para

os vestibulares de meio
de ano. É o que acredita
o Professor Ferreto, um
conhecido influenciador
de matemática, que
mantém um canal
gratuito no Youtube e
contabiliza mais de 1,9
milhão de inscritos. Aí
vão as dicas para quem
quer aproveitar os cursos
online, na reta final para
tentar o sonhado acesso
à universidade.

O valor do
estágio

DEPOIMENTO

“É ótimo ter nosso
programa de estágio

reconhecido
nacionalmente no Prêmio
Melhores Programas de

Estágio 2018. É o reflexo
do engajamento de todos

os envolvidos no
programa, desde 

2016 praticado em
parceria com o CIEE. Os

estagiários da Criteo
integram a nova geração
de talentos que farão a
diferença, tanto aqui

quanto no mercado de 
e-commerce, e o CIEE 
nos ajuda a encontrar
esses talentos – é um
grande parceiro da

administração de todo o
programa, o que nos
possibilita focar no
desenvolvimento e
engajamento dos
estagiários. Nosso

programa de estágio
possibilitou a efetivação
de 90% dos estagiários, o

que demonstra o quão
contente a Criteo está com

esses estudantes e a
contribuição deles.”

» Cristina Mota, 
people experience manager 

da Criteo do Brasil
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*Total em 20/06/2019,
podendo haver pequena
variação diária para mais

ou menos.

6.969 *
VAGAS 

PARA ESTÁGIO
EM OFERTA 

NO CIEE

Consulta para
estudantes já
inscritos no

Banco CIEE de
Talentos e

inscrições para
os não

cadastrados:

www.ciee.org.br

Vagas CIEE para estágio

ESTÁGIO PARA PCDs

» Empresa em Mogi das Cruzes/SP oferece
vaga de estágio para pessoas com deficiên-
cia, cursando ensino superior em adminis-
tração, direito e comunicação social, do 1º
ao 10º sem. Área: de acordo com o curso.
Horário: a combinar, segunda a sexta-feira.
Bolsa-auxílio: R$ 998. Benefícios: vale-
transporte. Enviar CV e laudo para: vagas.in-
clui@ciee.org.br, informando no Assunto:
Vaga: 02942922

» Empresa em São Paulo (bairro Bela Vista)
oferece 3 (três) vagas de estágio para pessoas
com deficiência, cursando ensino superior
em administração e biblioteconomia, do 1º
ao 10º sem. Área: administrativas. Horário:
8h a 14h, segunda a sexta-feira. Bolsa-auxílio:
R$ 953,99. Benefícios: vale-transporte, vale-
refeição. Enviar CV e laudo para: vagas.in-
clui@ciee.org.br, informando no Assunto:
Vaga: 02900383

» Empresa em São Paulo (com instalações
em várias localidades) oferece 10 (dez) vagas
de estágio para pessoas com deficiência, cur-
sando ensino superior. Área: de acordo com

o curso. Horário: a combinar. Bolsa-auxílio:
R$ 1.500. Benefícios: vale-transporte, assis-
tência médica, seguro de vida. Enviar CV e
laudo para: vagas.inclui@ciee.org.br, infor-
mando no Assunto: Vaga: SPDM Barueri

» Órgão público em São Paulo (bairro Bela
Vista) oferece vaga de estágio para pessoas
com deficiência, cursando ensino médio.
Área: de acordo com o curso. Horário: a
combinar, segunda a sexta-feira. Bolsa-au-
xílio: R$ 953,99. Benefícios: vale-trans-
porte, vale-refeição. Enviar CV e laudo para:
vagas.inclui@ciee.org.br, informando no As-
sunto: CV e laudo Vaga Câmara

» Empresa em São Paulo (bairro Barra
Funda) oferece vaga de estágio para pes-
soas com deficiência, cursando psicologia
ou pedagogia, do 2º ao 7º sem. Área: admi-
nistrativa. Horário: 8h a 14h ou 12h a 18h,
segunda a sexta-feira. Bolsa-auxílio: R$
733,20. Benefícios: vale-transporte, vale-
refeição (29,45/dia). Enviar CV e laudo
para: vagas.inclui@ciee.org.br, informando
no Assunto: Vaga: 02943010×

» Curso: Administração técnico/ 1º a 3º
sem. Área: administrativa/contábil. Horá-
rio: 11h a 17h. Bolsa-auxílio: R$ 937. Bene-
fícios: auxílio-transporte. Requisitos: não
há. Local: São Paulo/SP (bairro Consola-
ção). Contato: (11) 3003-2433, informar o
código 2969869

» Curso: Secretariado executivo/ 2º a 4º sem.
Área: secretaria. Horário: 9h a 14h. Bolsa-au-
xílio: R$ 1.500. Benefícios: auxílio-transpor-
te. Requisitos: inglês avançado. Local: São
Paulo/SP (bairro Pinheiros). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 2955904

» Curso: Administração/ 3º e 4º sem. Área:
administrativa/financeira. Horário: 12h30 a
18h30. Bolsa-auxílio: R$ 1.200. Benefícios:
auxílio-transporte, vale-refeição, possibilida-
de de prorrogação. Requisitos: inglês e espa-
nhol intermediário. Local: São Paulo/SP (bair-
ro Butantã). Contato: (11) 3003-2433, infor-
mar o código 2958582

» Curso: Administração e RH/ 3º e 4º sem.
Área: recursos humanos. Horário: 9h a 16h.
Bolsa-auxílio: R$ 1.600. Benefícios: auxílio-
transporte, auxílio-alimentação. Requisitos:
inglês avançado. Local: São Paulo/SP (bairro
Pinheiros). Contato: (11) 3003-2433, infor-
mar o código 2931950

» Curso: Comércio exterior/ 2º a 6º sem.
Área: logística. Horário: 14h a 18h. Bolsa-au-
xílio: R$ 728. Benefícios: auxílio-transporte,
possibilidade de prorrogação. Requisitos:
não há. Local: São Paulo/SP (bairro Miran-
dópolis). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 2921072

» Curso: Comunicação social, marketing/ 4º
a 7º sem. Área: marketing/comunicação. Ho-
rário: 10h a 17h. Bolsa-auxílio: R$ 1.700. Be-
nefícios: auxílio-transporte, vale-refeição.
Requisitos: inglês avançado. Local: São Pau-
lo/SP (bairro Consolação). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 2926812×

IMPORTANTE

TODOS OS
SERVIÇOS CIEE

SÃO
GRATUITOS

PARA OS
ESTUDANTES

CADASTRADOS



Existem dezenas de
palavras em português
que muita gente não

só escreve, mas também fala
errado. Mesmo que você
não cometa esses deslizes,
com certeza deve ter
conhecido muitas pessoas
que, pelos mais diversos
motivos, pronunciam
incorretamente palavras até
de uso comum. E deve ter
notado como isso causa má
impressão em quem ouve.
Confira alguns exemplos.

 Asterístico. 
Asterisco é o correto e significa um 

sinal gráfico em forma de estrela. 
Exemplo: Use asterisco para identificar 
o autor da citação.

 Beneficiente. 
O certo é beneficente e indica ação ou

organização que ajuda carentes. Exemplo:
Vamos ao bingo beneficente da igreja?

 Bicabornato. 
A grafia correta para indicar o sal deriva-

do do gás carbônico é bicarbonato.
Exemplo: Coloque bicarbonato de sódio na
receita do bolo.

 Celébro. 
O órgão do sistema nervoso localizado na

caixa craniana chama-se cérebro. Exem-
plo: O avô do Pedrinho faz palavras cruza-
das para exercitar o cérebro.

 Conhecidência. 
 Para comentar a ocorrência simultânea

de dois ou mais fatos que parecem ter co-
nexão entre si, a palavra certa é coinci-
dência. Exemplo: Foi uma coincidência en-
contrar meu primo na balada, ontem.

 Estrupo. 
 Para condenar ou denunciar o uso de vio-

lência ou ameaça para forçar relações se-
xuais, a forma correta é estupro. Exem-
plo: O estupro é crime grave e inafiançável.

 Metereologia. 
 O estudo dos fenômenos 

atmosféricos chama-se meteorologia.
Exemplo: A meteorologia prevê tempo
bom para hoje.

 Milhonário. 
 Quem tem milhões em dinheiro, 

ações, propriedades, etc. é milionário.
Exemplo: A mega-sena fez mais um
milionário neste sábado; saiu para 
o Paraná.

 Poliomelite. 
 A doença infecciosa que enfraquece 

ou paralisa músculos tem mais 
um i no nome, que é poliomielite.
Exemplo: Hoje meu irmãozinho foi 
ao posto de saúde tomar a vacina 
contra poliomielite.

 Previlégio. 
 A vantagem ou direito concedidos 

a poucas pessoas, quando indevidos,
são considerados privilégios
condenáveis. Exemplo: Entrar na
faculdade é um privilégio, mas deveria
ser direito de todos.

 Reinvindicar. 
 O termo correto para exigir alguma

coisa ou assumir algo é reivindicar.
Exemplo: Os estudantes foram ao
Congresso reivindicar mais verbas 
para escolas.×

CARREIRA

Aprocura por cargos para ingresso no
Exército cresceu 61% no primeiro
trimestre de 2019, impulsionada

pelas vagas abertas para formação de
sargentos e militares temporários, além de
oportunidades destinadas a profissionais de
saúde e capelania. Nas inscrições, destaque

para o Rio de Janeiro (175.337), seguido
por São Paulo (91.395), Minas Gerais
(88.415), Bahia (43.685) e Rio Grande 
do Sul (41.894). Os dados são de
levantamento da Gran Cursos Online, 
que oferece cursos preparatórios para
esses concursos. ×

DICAS DE PORTUGUÊS

Cresce procura pela farda 
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