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Prezado(a) estudante,

Neste momento, você inicia a unidade curricular Informática Aplica-

da, cujo conteúdo contempla ferramentas que lhe serão úteis durante todo 

o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública.

Buscaremos integrar você ao uso das novas tecnologias, tendo em 

vista que hoje o computador faz parte da nossa realidade como mais uma 

tecnologia disponível para nos auxiliar, não só no trabalho ou em casa, mas, 

também, no exercício da  cidadania.

Nossa experiência na área de informática tem demonstrado que o 

crescimento acelerado da tecnologia da informação fez surgir um novo 

tipo de profissional que, independentemente da sua área de atuação, tenha 

domínio da informática básica. 

Por esse motivo, apresentamos a você algumas ferramentas essenciais 

para o uso do computador a fim de facilitar muitas das suas atividades do dia 

a dia, além de possibilitar a ampliação de seus horizontes de conhecimento 

e de comunicação. 

Esperamos que este material o auxilie, independente de você já ter 

conhecimentos ou não de informática. 

Então, mãos à obra e bom estudo!

Professora Rosemeri Coelho Nunes

Apresentação
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Ícones e legendas

Glossário
A presença deste ícone representa a explicação de um termo utilizado 

durante o texto da unidade.

lembre-se
A presença deste ícone ao lado do texto indicará que naquele trecho de-

marcado deve ser enfatizada a compreensão do estudante.

Saiba mais
O professor colocará este item na coluna de indexação sempre que sugerir 

ao estudante um texto complementar ou acrescentar uma informação 

importante sobre o assunto que faz parte da unidade.

link de hipertexto
Se no texto da unidade aparecer uma palavra grifada  em cor, acompanhada do ícone 

da seta, no espaço lateral da página, será apresentado um conteúdo específico relativo 

à expressão destacada.

destaque
paralelo

destaque de texto

A presença do retângulo com fundo colorido indicará trechos im-

portantes do texto, destacados para maior fixação do conteúdo.

O texto apresentado 

neste tipo de box pode 

conter qualquer tipo de 

informação relevante e 

pode vir ou não acompa-

nhado por um dos ícones 

ao lado.

Assim, desta forma, serão 

apresentados os con-

teúdos relacionados à 

palavra destacada.

Para refletir
Quando o autor desejar que o estudante responda a um questionamento 

ou realize uma atividade de aproximação do contexto no qual vive ou 

participa.
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escritório
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Com o estudo desta unidade, você vai contextualizar e 
identificar ferramentas utilizadas para automatizar infor-
mações nas organizações.

Competências
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Ferramentas de automação 
de escritório

Automação de escritório
Quando falamos em automação de escritório, estamos nos re-

ferindo ao uso de equipamentos eletrônicos e meios de comunicação 

como computadores, modems e equipamentos de fax, além de softwares 

apropriados, para realizar funções burocráticas de forma automatizada 

dentro de uma organização.

Esses programas podem ser planilhas eletrônicas, processadores 

de texto, bancos de dados e correio eletrônico, entre outros. Em outras 

palavras, à busca por ferramentas que permitam o acesso simultâneo 

a grupos de usuários e que efetuem tarefas gerais do dia a dia de uma 

organização, tais como gerenciamento de documentos, envio e rece-

bimento de mensagens por correio eletrônico (e-mail) e arquivamento 

e recuperação de informação (bancos de dados), deu-se o nome de 

automação de escritório.

As organizações em geral, independentemente de seu porte ou ramo 

de atividade, com o objetivo de aumentar a sua vantagem competitiva, 

estão constantemente em busca de aumento de produtividade, redução 

de custos e melhoria de qualidade da informação que utilizam. E para ob-

terem mais agilidade, precisão nas informações produzidas, flexibilidade 

para encarar as mudanças que ocorrem na economia, bem como a forma 

de gerenciar um negócio é que contamos com um elemento estratégico, 

a automação de escritório.

Ferramentas de automação de escritório
Diversas ferramentas estão presentes na automação de escritório, 

tais como planilha eletrônica, processador de textos, bancos de dados, 
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correio eletrônico e outros programas, podendo formar um sistema 

unificado que eliminará a duplicação de informação e o desperdício 

de esforços.

O processador de textos pode ser utilizado para a produção de itens 

como cartas, formulários, fax, memorandos, ou ainda em aplicações mais 

complexas, como documentação para clientes e fornecedores, documenta-

ção técnica, relatórios dos mais diversos, composição e emissão de contratos, 

demonstrativos, extratos, mala direta, etc.

Para realizar o download do BrOffice, acesse o site http://www.bro-

ffice.org.br/download.  Para obter auxílio quanto à instalação, acesse o 

site http://www.broffice.org.br/instrucoes_basicas_de_instalacao. Caso 

encontre dificuldades, faça contato com seu tutor e peça auxílio.



2
unidade

Broffice Writer
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Com o estudo desta unidade, você será capaz de trabalhar com 
softwares aplicativos que fazem parte do pacote do  BrOffice. 
Inicialmente, você vai conhecer o conteúdo processador de 
textos Writer que tem como objetivo familiarizá-lo com os 
comandos básicos de um processador de textos, propiciando 
a você a produção de documentos com qualidade.

Competências
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Broffice Writer

o processador de textos
Um processador de texto é um programa de computador cuja função 

é criar, editar e visualizar documentos de texto. Ele possibilita o uso de di-

versos recursos computacionais com o objetivo de executar diversas tarefas 

que seriam difíceis e até mesmo impossíveis de serem realizadas com uma 

máquina de escrever, por exemplo.

Atualmente encontramos no mercado vários softwares de editora-

ção de textos:

Processador Fabricante/Principal mantenedor Licença

602 Text 602 Software Proprietária
AbiWord Gnome (atualmente) Aberta (GPL)

Ability Office Word Ability Proprietária

Corel Wordperfect Corel Proprietária

Microsoft Word Microsoft Proprietária

Lotus Word Pro Lótus Proprietária

LyX Comunidade Aberta (GPL) 
OpenOffice Writer OpenOffice.org Source Project Aberta (LGPL) 
KWord KDE Aberta (LGPL) 

Quadro 1: Softwares de processamento de textos encontrados no mercado

o Broffice Writer
O BrOffice Writer é um software editor de textos, ou seja, uma fer-

ramenta para a criação de documentos de texto e imagens no microcomputa-

dor. Com ele, podemos realizar, desde tarefas simples, como digitar e imprimir 

cartas, até tarefas mais complexas, como a criação de apostilas (que envolvem 

a manipulação de imagens e texto) e outros documentos mais sofisticados. 

O Writer faz parte de um pacote de softwares denominado 

BrOffice, no qual se destacam, além dele, a planilha eletrônica Calc 

Licença proprietária: 

aquele cuja licença de uso 

implica em pagamento pela 

propriedade intelectual de 

sua criação, e que apresenta 

garantia do fabricante com 

relação a sua eficácia e exata 

utilização.

Licença aberta – GPL 

(General Public License): 

concebida cuidadosamente 

para promover a produção 

de mais softwares livres e 

por isso proíbe explicita-

mente algumas ações que 

possam levar à integração do 

software GPL em programas 

proprietários.

Licença aberta – LGPL 

(Lesser General Public 

License): permite a inte-

gração com várias classes 

de software, incluindo o 

software proprietário.



20 - Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública

e o software para apresentações de slides denominado Impress.  

O BrOffice foi originalmente concebido para o sistema operacional Linux, 

porém o sistema operacional aqui previsto é o Windows.

Para utilizar o BrOffice Writer, a primeira coisa a fazer é inicializá-lo. Isso pode 

ser feito utilizando o botão do menu Iniciar do Windows. Clique no botão Iniciar, 

em seguida, mova o cursor do mouse até Programas, depois até BrOffice.org. 

Nas opções aparecerão todos os programas do BrOffice que foram instalados, 

mova o cursor até BrOffice.org Writer e clique com o botão esquerdo:

O BrOffice Writer será aberto: 

Você pode notar de início três partes distintas:

  No alto, a barra de título com o nome do software e a barra de menus 

com as opções de comandos:

  Abaixo, a barra de ferramentas contendo os atalhos para as funções 

mais utilizadas:
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  A área de trabalho em forma de uma folha em branco tamanho A4 

(210 x 297 mm).

Há uma separação entre os comandos de janela do software e 

do arquivo.

Clicando no X de cima, você fechará o software. Clicando no X de 

baixo, você fechará somente o arquivo. Esse recurso permite que você 

possa abrir o software apenas uma vez e produzir vários arquivos diferentes, 

fechando os arquivos prontos e abrindo novos:

O software com o arquivo fechado tem a aparência da figura abaixo:

Para colocar um arquivo novo em branco, você deve clicar no menu 

Arquivo; em seguida, em Novo e Documento de Texto:
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digitação no Writer
A digitação no teclado do computador é muito parecida com a 

máquina de escrever, com letras e números praticamente na mesma 

posição. Há, no entanto, algumas teclas chaves, às quais você precisa 

estar atento.

No Writer, as letras aparecerão onde o cursor do mouse estiver 

piscando. Quando você digita, e a frase chega até o final da linha, ela passa 

automaticamente para a linha de baixo. 

 As teclas Enter  servem para forçar a passagem para a linha 

de baixo e com isso formar um novo parágrafo.

 A tecla Delete  apaga os caracteres que estiverem à direita do 

cursor piscante do mouse.

 A tecla Backspace  apaga os caracteres que estiverem à 

esquerda do cursor piscante do mouse.

 A Barra de espaços  serve para formar espaços 

entre as palavras.

 As teclas Shift   servem para fazer letras maiúsculas. 

Você deve ficar pressionando enquanto digita a letra. A mesma serve 

também para acessar todos os caracteres que estão na parte de cima 

das teclas .

 Para acessar os caracteres que ficam à direita, nas teclas que pos-

suem três caracteres  diferentes, utiliza-se uma combinação das teclas 

Ctrl  e Alt . As duas teclas devem ficar pressionadas enquanto se 

digita o caractere pretendido.

dicas de digitação
  Quando digitar, tome o cuidado de dar apenas um toque nas teclas, 

caso contrário o caractere será repetido pelo tempo que sua mão 

ficar sobre a tecla. 
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  A frase, quando chega ao final da linha, muda automaticamente 

para a linha de baixo. Não tecle Enter, a não ser que queira iniciar 

um novo parágrafo ou colocar o cursor piscante mais para baixo.

  Para mover o cursor piscante do mouse, posicione o mouse onde 

deseja que ele fique piscando e dê um clique com o botão esquerdo. 

Você pode mover o cursor também com as teclas de direção (setas) 

do teclado. 

  Não utilize a tecla Caps Lock  sempre que desejar digitar 

uma letra maiúscula. Para fazê-lo, utilize a tecla Shift . 

A tecla Caps Lock só deve ser utilizada quando for digitar uma ou 

mais palavras em letras maiúsculas.

Correção de ortografia
O Writer possui um dicionário que aponta automaticamente, enquanto 

você digita, o que ele considera um erro. Para corrigir esses possíveis erros, 

há um comando chamado Ortografia e Gramática, também acessado através 

da tecla F7. Para utilizá-lo, siga as seguintes etapas:

  Após terminar de digitar um texto, clique no menu Ferramentas e 

em seguida em Ortografia e Gramática:

  Aparecerá uma caixa, conforme apresentado na figura abaixo, que 

irá grifando em vermelho, no quadro de cima, as palavras que o 

dicionário considera erradas:
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  As palavras que são apresentadas no quadro de baixo são suges-

tões do Writer que tenta, baseado em seu dicionário, encontrar a 

palavra que ele presume que você quis escrever. Você pode aceitar 

ou não as sugestões. 

  Às vezes, o Writer não encontra no dicionário nomes próprios, 

apelidos e outras coisas que não estão necessariamente escritas 

de forma incorreta. 

  Caso você não queira aceitar a sugestão, clique nos botões ignorar 

uma vez ou ignorar sempre. Esses comandos fazem com que a 

palavra não seja alterada. 

  Caso você queira aceitar a sugestão, clique nos botões substituir ou 

substituir todas. Esses comandos fazem com que a palavra seja substi-

tuída pela palavra selecionada (com a faixa azul) do quadro de sugestões. 

  Às vezes a palavra é escrita de um jeito que o Writer não consegue 

sugerir nada. Caso seja constatado o erro, mas não haja sugestões, 

você pode corrigir manualmente. Posicione o mouse sobre a 

palavra a ser corrigida e dê um clique. 

  Apague as letras que estão erradas com as teclas Delete ou Backspace.

  Digite a palavra certa e clique em Substituir para que o corretor 

substitua a palavra corretamente. 

  Ao final da correção em todo o texto, o Writer exibe esta mensagem.

  Clique no botão OK.

Formatação de caractere
Formatar caractere é um termo genérico que indica as várias opções 

de mudanças relativas às letras (tipos) em um texto digitado, que o Writer 

oferece através do comando Formatar/Caractere (tipo, estilo, tamanho, cor, 

entre outros). Para usar esse recurso, siga os passos seguintes:

  Para formatar o caractere ou fazer qualquer alteração em um texto, 

a primeira coisa que se faz é selecionar o texto.
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  A seleção se faz clicando e segurando embaixo o botão esquerdo 

do mouse no local onde você quer que a seleção comece. A seguir, 

arraste o mouse até onde você quer que a seleção termine. O texto 

será coberto por uma faixa de outra cor que indica que este texto 

está selecionado. No exemplo abaixo, o mouse foi posicionado antes 

das aspas, a seguir o botão esquerdo foi clicado e segurado embaixo. 

A seguir, o mesmo foi arrastado até onde fecham  os parênteses.

  Não selecione linha por linha. A seleção, em trechos de mais de uma 

linha, se faz arrastando o mouse na diagonal de cima para baixo até 

o ponto onde se quer parar.

  Se você tiver selecionado já um bom pedaço do texto e de repente 

deixa escapar o mouse, não continue de onde parou. Desfaça a 

seleção e comece novamente.

  Para selecionar palavras ou trechos de texto não contínuos, basta 

selecioná-los normalmente com a tecla Ctrl pressionada:

  Uma vez selecionado o texto, clique no menu Formatar e depois 

Caractere. A janela abaixo se abrirá com opções de formatação. 

As principais são:
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  Fonte: permite mudar o tipo de letra. Clique no nome da letra 

que deseja.

  Tipos de fonte: opção de estilos Normal, Itálico, Negrito e Negrito 

itálico. Clique em um deles.

  Tamanho: os mais utilizados são de 10 a 14 para textos. Clique 

em um deles.

  Visualização: à medida que você vai clicando, o quadro mostra 

como vai ficar um trecho do texto selecionado.

  Para confirmar a operação, clique no botão OK.

Obs: Os nomes das fontes estão em ordem alfabética crescente (do 

A ao Z), os tamanhos de fonte, também em ordem crescente (do 1 ao má-

ximo). Observe sempre ao lado do quadro de opções a barra de rolagem 

que existe para que você possa visualizar todas as opções quando procura 

algo que não consegue visualizar de imediato.

  Há, na Barra de Ferramentas, atalhos para algumas das funções de 

Formatar. Se você deseja acessar rapidamente essas funções, selecio-

ne normalmente o texto a ser formatado e depois utilize um destes 

atalhos na Barra de Ferramentas:

  Aqui você escolhe o tipo de fonte. 

  Aqui você escolhe um tamanho de fonte.
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  Aqui você escolhe um estilo para a fonte: Negrito (N), itálico (I), e 

sublinhado (S).

  Aqui você escolhe a cor da fonte.

Salvar um arquivo
Mesmo antes de ter o arquivo considerado pronto, você pode salvá-lo, 

isto é, gravá-lo em uma unidade de disco, que tanto pode ser o disco rígido 

(C:), disquete (A:), CD/ DVD e/ou pen drive. É importante que você salve seu 

arquivo enquanto está trabalhando com o mesmo, pois caso falte energia 

elétrica e se o documento não estiver salvo você perderá seu trabalho. 

Salvar no disco rígido
A pasta Meus Documentos é uma pasta feita especialmente para o 

usuário gravar seus arquivos. Você pode gravar seus arquivos em qualquer 

outro lugar do computador; recomendamos, porém, gravá-los na pasta Meus 

Documentos, por maior comodidade e facilidade de acesso. Para usar esse 

recurso, siga os passos seguintes:

  Clique no menu Arquivo e Salvar como...:

  Em seguida aparecerá a caixa Salvar como. Você deve prestar atenção 

para os seguintes itens principais:

  O item Salvar em define onde o arquivo será salvo. No painel es-

querdo há atalhos para pastas-chave que você pode utilizar para 

selecionar um lugar rapidamente.

  Clique em Meus Documentos e a pasta será selecionada para 

a gravação.

  Logo abaixo, no item Nome do arquivo, digite um nome de arquivo 

do qual você se lembrará depois.
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  Logo abaixo, no item Salvar como tipo, na cortininha corresponden-

te, escolha a opção Microsoft Word 97/2000/XP (.doc). Ao escolher 

essa opção, esse documento poderá ser aberto pelo processador de 

textos como o Word e continuará sendo aberto no Writer normal-

mente. Se você salvar como tipo Documento de texto ODF (.odt), 

esse arquivo apenas poderá ser aberto pelo Writer:

  Clique no botão Salvar para confirmar a operação.

Salvar no Pen drive
Ao salvar em um pen drive, você gravará o arquivo em outra unidade 

que não é a mesma que você está usando (C:), pois a pasta Meus documentos 

está no Disco Rígido (C:), que é interno ao computador. Salvando no pen 

drive, você estará salvando em um dispositivo que pode ser movido do 

computador. Para usar esse recurso, siga os passos seguintes:
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  Insira o pen drive no computador.

  Clique em Arquivo e Salvar Como...:

  A única diferença será o direcionamento que daremos ao local de 

gravação: ao invés de direcioná-lo para Meus Documentos, como 

antes, direcionaremos para o pen drive: 

  No item Salvar em, da janela Salvar Como... há um recurso que per-

mite trocar a indicação do lugar onde o arquivo será gravado. Clique 

na seta à direita. Ao abrir a aba, clique no local onde você quer que 

o arquivo seja salvo, no caso, escolha a letra correspondente ao 

seu pen drive:

  Quando o campo Salvar em, estiver com o nome e/ou letra do seu 

pen drive, falta apenas digitar o nome de arquivo para esse docu-

mento. Escolha um nome que você consiga lembrar depois.

  Clique no botão Salvar, para confirmar a operação. 
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Abrir um arquivo
Abrir um arquivo significa visualizá-lo no monitor, ou seja, o com-

putador deve localizá-lo no disco onde foi gravado e então “carregá-lo” na 

memória principal para que possa ser visualizado no monitor. Para usar esse 

recurso, siga os passos a seguintes:

  Clique no menu Arquivo e depois Abrir:

  Na caixa que se abre, observe o campo Examinar, que mostra em 

qual pasta o computador está procurando. 

  Clique na seta à direita para direcionar o computador a examinar a 

pasta que lhe interessa:

  A seguir, identifique pelo nome o arquivo que deseja abrir. Sele-

cione-o, clicando sobre ele:

  Para confirmar a operação, clique no botão Abrir. 
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Inserir figuras
O Writer tem a capacidade de lidar com figuras (fotos ou desenhos 

digitalizados) e de inserir quase qualquer tipo de imagem, fazer pequenos 

ajustes e distribuir a figura junto ao texto na página.

O Writer permite que sejam feitos arranjos muito interessantes de 

imagens e texto como se faz em revistas e jornais, por exemplo. Para usar 

esse recurso, siga os passos seguintes:

  Para inserir uma imagem, clique no menu Inserir, em seguida em 

Figura e De um arquivo:

Obs: é aconselhável que você ponha o cursor piscante do mouse já 

no local onde deseja que a figura seja exibida. O cursor funciona como um 

tipo de âncora para a imagem, e apesar de você poder deslocá-la livremente, 

costuma acontecer problemas principalmente nas mudanças de página.

  Aparecerá a caixa Inserir figura. 

  Você deverá escolher, no item Examinar, a pasta que contém a 

figura que você deseja inserir.

  Selecione (dê um clique sobre) a figura que deseja inserir. Obs: Cli-

que na caixinha Visualizar, bem embaixo na caixa, para visualizar no 

painel direito a figura que você selecionou no painel esquerdo.

  Uma vez selecionada a figura, clique no botão Abrir.
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  A figura virá para a página geralmente em tamanho maior do que 

você gostaria e, se estiver no meio de um texto, deslocará o mesmo. 

Assim que você diminuir o tamanho da figura e ajustar a disposição 

do texto, ele voltará à posição normal.

  A figura está envolvida por oito quadradinhos chamados de alças de 

dimensionamento, porém ela está fixa e ancorada em um ponto 

e você não poderá mexer nela. Clique na figura e os quadradinhos 

ficarão aparentes indicando que a figura está selecionada.

  Aparecerão na Barra de Ferramentas algumas opções para você 

formatar a figura, ou seja, algumas ferramentas que lhe permitirão 

ajustar a figura na página. Clique no terceiro botão Distribuição 

automática de texto. O texto será distribuído em torno da figura 

e você poderá ajustá-la em qualquer posição:

  Para diminuir ou aumentar as dimensões da figura, clique em uma 

das Alças de dimensionamento da extremidade e arraste para 

dentro (diminuir) ou para fora (aumentar). Solte. É muito importante 

que se faça a mudança das dimensões da figura pela alça de dimen-

sionamento das extremidades (dos cantos), somente assim a figura 

manterá a proporcionalidade de suas dimensões. Caso contrário, as 

dimensões serão aumentadas desproporcionalmente:
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  Para deslocar a figura, clique bem no meio dela e arraste para o 

local em que você deseja que ela fique.

  Quando você seleciona a figura, aparece esta caixa de ferramentas espe-

cífica que fornece acesso a alguns atalhos rápidos de formatação:

  A varinha mágica, por exemplo, dá acesso a alguns efeitos como 

sépia, desfoque, entre outros:

  A caixa de cor permite que você aumente ou diminua a porcenta-

gem de cores da imagem através de suas cores básicas, aumentar 

ou diminuir a iluminação e o contraste: 

  O botão com o cálice permite regular o grau de opacidade e trans-

parência da imagem:
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Fontwork
  O Fontwork é uma galeria de figuras que podem ser editadas, ou 

seja, que você pode mudar o texto. Geralmente o botão que dá 

acesso ao Fontwork vem na barra de ferramentas desenho que fica 

abaixo na tela. Se caso não estiver visível, clique no menu Exibir, 

depois Barra de Ferramentas e Fontwork:

  Clique no botão Galeria do Fontwork:

  Aparecerá a caixa com a galeria de figuras para você escolher.

  Clique em uma delas para selecionar e então clique no botão OK:



Informática Aplicada - 35

  O texto que você escolheu será transferido para a tela.

  Dê um clique duplo no centro do texto para que o cursor do mouse 

fique piscando sobre ele: 

  O texto aparecerá de forma diminuta na frente da figura.

  Selecione o texto pequeno e delete-o:

  Em seguida digite o texto que deseja e dê um clique com o mouse 

em uma parte vazia da página:

  O texto tomará a forma da figura escolhida:

 

  Você pode aumentar ou diminuir a figura clicando e arrastando 

as alças de dimensionamento dos cantos, tal como nas figuras “do 

arquivo”. Você pode também movimentá-la pela página, clicando e 

arrastando pelo centro.
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Formatar página
A formatação de página implica uma série de comandos que permi-

tem o controle de recursos como tamanho do papel, orientação e margens, 

entre outros. Para usar este recurso, siga os passos a seguir:

  Clique no menu Formatar e em seguida Página:

  A caixa abaixo será aberta. Dentre os itens essenciais a observar 

temos:

  Formato do papel: cada formato indica uma dimensão diferente. 

O mais utilizado é o A4 (ofício).

  Orientação: significa se a página terá orientação na vertical (retrato) 

ou na horizontal (paisagem).

  Margens: as dimensões de cada margem da página podem ser 

ajustadas de acordo com o desejo do usuário:

  Após escolher, clique em OK para confirmar.

  A seção Plano de fundo permite que seja escolhida uma cor para 

o fundo da página:
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  Na paleta de cores, clique na cor desejada.

  Clique no botão OK para confirmar.

  A seção Plano de fundo permite também que você escolha, ao 

invés de uma cor como fundo, uma figura:

  No item Como, pressione a seta e escolha Figura ao invés de Cor.

  Clique no botão Procurar e navegue até a pasta onde está gravada 

a figura que deseja colocar.

  Na caixa Localizar figuras, selecione a figura que deseja colocar e 

clique no botão Abrir:
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  No item Tipo você pode configurar a distribuição da figura na 

página:

  Clique em OK para confirmar.

  A seção Bordas permite colocar uma borda na página à sua esco-

lha.

  No item Disposição das linhas, você define em quais lados deseja 

que a borda seja colocada.

  No item Linha e Cor, você define o estilo e a cor da linha da bor-

da.

  No item Espaçamento de conteúdo, você define o espaço entre 

a linha e o texto nos quatro cantos da página.

  No item Estilo de sombra, você define a posição, a distância e a cor 

da sombra da sua borda:

Inserir campos
O recurso de inserção de campos é muito útil em escritórios, quando 

se pretende enviar uma carta ou ofício para alguém e gerar automaticamente 

a página, a data e a hora do envio, além de outros recursos.
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  Clique no menu Inserir e depois campos. Será aberto um submenu 

de opções que você poderá escolher. Os mais importantes são a 

data, hora e o número de página:

  Para inserir data, escolha Inserir, Campo e Data. O campo com a data 

atualizada aparecerá onde o cursor piscante do mouse estiver no mo-

mento:

  Para inserir hora, escolha Inserir, Campo e Hora. O campo com 

a hora atualizada aparecerá onde o cursor piscante do mouse 

estiver no momento:

  Para inserir número da página, escolha Inserir, Campo e Número 

da Página. O campo com o número da página aparecerá onde o 

cursor piscante do mouse estiver no momento:
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Inserir caractere especial
Caracteres especiais são símbolos especiais das fontes que estão no 

momento instaladas no seu computador. As fontes tradicionais, como a 

Times New Roman, possuem alguns caracteres especiais que podem ser 

usados, mas as fontes especiais, como Webdings, são feitas totalmente de 

caracteres especiais como sinais e símbolos.

  Clique no menu Inserir e Caractere Especial:

  Aparecerá a caixa Caractere Especial:

  No item Fonte, clique na seta ao lado e selecione um tipo de fonte 

especial, como Webdings, por exemplo:

  Ao clicar, no painel do meio, aparecerão as opções de caracteres 

para você escolher.
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  Para escolher, clique em um deles e clique no botão OK para confirmar.

Copiar textos e figuras
No computador, a expressão copiar refere-se ao ato de multiplicar 

um texto, imagem ou objeto, recurso esse que envolve duas etapas: Copiar 

e Colar. 

A primeira etapa (copiar) não tem resultado visível. O objeto sele-

cionado (texto, imagem, símbolo, etc.) é enviado (copiado) para uma área 

específica da memória principal chamada área de transferência.

A segunda etapa (colar) tem resultado visível e se caracteriza pela 

transposição do objeto da área de transferência da memória para o monitor 

de vídeo. Para usar esse recurso, siga os passos seguintes:

  Em primeiro lugar, selecione o texto que deseja copiar:

  Clique em Editar e depois em Copiar:

  Coloque o cursor piscante do mouse uma linha abaixo do texto 

que foi copiado.

  Em seguida, clique novamente em Editar e depois em Colar:
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  O resultado será como o da figura abaixo:

  O cursor piscante do mouse é o elemento que dá a orientação de 

onde a cópia irá aparecer.

Não esqueça de:

  após selecionar e copiar, tirar a seleção do texto ou figura, clicando 

em um lugar vazio da página;.

  Posicionar o cursor piscante do mouse em outro lugar da página.

  Para copiar uma figura, selecione-a, clicando sobre ela:

  Clique no menu Editar, em seguida em Copiar:
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  Desfaça a seleção, clicando em um lugar vazio da página.

  Posicione o cursor piscante do mouse no lugar onde você quer que 

a cópia da figura apareça.

  Clique no menu Editar e em seguida em Colar:

  O resultado será como o visto na figura abaixo:

Obs: se você continuar acionando o comando Editar e Colar, o objeto 

continuará sendo duplicado.

Para recortar uma figura, o procedimento é absolutamente o mesmo, 

com exceção do primeiro comando (Recortar ao invés de Copiar). A diferença 

é que após a cópia ser efetuada, o objeto original e a própria cópia dividem 

o espaço. Já no recorte o objeto é deslocado de um ponto a outro, ou seja, 

ele deixa de existir em um ponto, para existir em outro.

Outra diferença é que você percebe que o objeto recortado (texto ou 

figura) desaparece ao ser dado o comando de Editar / Recortar.

  Selecione um texto ou figura.

  Clique no menu Editar e depois Recortar:

  Desfaça a seleção e posicione o cursor piscante do mouse no lugar 

onde quer que a figura ou texto apareçam.
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  Clique no menu Editar e depois, Colar.

Importante: Há outras formas de copiar ou recortar um texto ou figura, 

conforme descrito abaixo:

Operação 1 Operação 2 Operação 3 Operação 4

Selecione 
o texto ou 
figura a ser 
copiado

Mantenha pressionada a 
tecla CTRL  e sem soltá-la 
pressione a tecla C. Solte 
as teclas

Coloque 
o cursor 
no local 
desejado

Mantenha pressionada a tecla 
CTRL  e sem soltá-la pressione 
a tecla V.
Cada vez que a tecla V for 
pressionada surgirá uma cópia 
do que estava selecionado. 

Selecione 
o texto ou 
figura a ser 
copiado

Clique com o botão direito 
do mouse sobre a seleção. 
Aparecerão diversas 
opções, clique com o botão 
esquerdo do mouse sobre 
a opção Copiar

Coloque 
o cursor 
no local 
desejado

Clique com o botão direito do 
mouse. Aparecerão diversas 
opções, clique com o botão 
esquerdo do mouse sobre a 
opção Colar.

Selecione 
o texto ou 
figura a ser 
recortado

Mantenha pressionada a 
tecla CTRL  e sem soltá-la 
pressione a tecla X. Solte 
as teclas. O texto ou figura 
desaparecem, pois foram 
recortados

Coloque 
o cursor 
no local 
desejado

Mantenha pressionada a tecla 
CTRL  e sem soltá-la pressione 
a tecla V.

Selecione 
o texto ou 
figura a ser 
recortado

Clique com o botão direito 
do mouse sobre a seleção. 
Aparecerão diversas 
opções, clique com o botão 
esquerdo do mouse sobre 
a opção Recortar

Coloque 
o cursor 
no local 
desejado

Clique com o botão direito do 
mouse. Aparecerão diversas 
opções, clique com o botão 
esquerdo do mouse sobre a 
opção Colar.

Quadro 1: Modos para copiar e recortar.

Quebra de página
Quando uma página é preenchida e você continua digitando, o Writer 

muda automaticamente para a página seguinte.

Quebra de página é um recurso que permite que você mude de 

página sem precisar preenchê-la totalmente. Para usar esse recurso, siga os 

passos seguintes:

  Inicialmente, posicione o cursor piscante do mouse no lugar em 

que você deseja que haja a quebra. A partir desse ponto, o texto 

continuará na página seguinte.
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  Clique no menu Inserir e depois em Quebra Manual:

  Aparecerá a caixa Inserir quebra.

  No item Tipo, assinale a opção Quebra de Página.

  Clique no botão OK para confirmar:

Cabeçalho e Rodapé
Cabeçalho e rodapé são recursos utilizados para demarcar, nas páginas, 

as várias seções, capítulos ou partes de um texto longo. 

Por exemplo, se um livro chamado “A História de Maria” tiver seis 

capítulos, o primeiro capítulo pode se chamar “A Infância”, o segundo 

“A Adolescência”, e assim por diante. Cada capítulo pode ter no alto de 

suas páginas (cabeçalho) o número do capítulo e o número da página 

e embaixo (rodapé) o nome do livro. Para usar esse recurso, siga os 

passos a seguir:

  Clique em Inserir, depois Cabeçalho e Padrão:
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  Na parte superior da página, será designado um espaço para que 

você possa digitar conforme planejado:

  Além de escrever o número e título do capítulo, você pode também 

inserir números de página:

  Clique em Inserir, depois em Rodapé e em seguida em Padrão:

  Da mesma maneira, será designado um espaço, na parte inferior da 

página, para que você possa preenchê-lo conforme o planejado:

  A nota de rodapé é uma pequena seção, geralmente na parte in-

ferior do texto, destinada a explicação de uma determinada palavra 

ou termo.

  Após escrever uma frase, selecione a palavra que deverá ter a 

explicação na nota de rodapé:
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  Clique no menu Inserir e depois em Notas de Rodapé:

  Aparecerá a caixa Inserir nota de rodapé. Marque como Numeração 

o Automático e como tipo a Nota de rodapé:

  Novamente, será designado um espaço na parte inferior da página 

e com o número correspondente à numeração que é colocada 

automaticamente junto à palavra no texto:
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Tabelas
Tabelas são conjuntos de dados inseridos em um espaço e relacio-

nados entre si através de linhas e colunas. Para usufruir desse recurso, siga 

os passos a seguir:

  Clique no menu Tabela, e em seguida em Inserir e depois Tabela. 

Você também pode acessar esse comando através do Menu Inserir 

e depois Tabela:

  Aparecerá a caixa Inserir tabela:

  No campo Tamanho definimos o número de colunas e o número 

de linhas que nossa tabela terá.

  Clique nas setinhas à direita para aumentar ou diminuir o número 

de linhas e colunas.

  Clique no botão OK:

  Aparecerá uma tabela com o número de colunas e linhas que foram 

definidos por você. Nesse caso, duas colunas e duas linhas, mas 

poderia ser qualquer outro número:

  Cada retângulo dentro da tabela chama-se célula.

  A linha é um conjunto de células em sequência na horizontal.

  A coluna é um conjunto de células em sequência na vertical.

  O cursor estará automaticamente na primeira célula. Basta co-

meçar a digitar. 
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  Geralmente a primeira linha é o cabeçalho da tabela.

 Passa-se de uma célula para outra usando a tecla TAB ou as setas de 

direcionamento do teclado. 

  Não se usa a tecla ENTER dentro da tabela, a não ser que você queira 

realmente fazer vários parágrafos dentro de uma mesma célula.

  Para selecionar uma linha da tabela, leve o mouse à esquerda da 

tabela apontado para a linha que você deseja selecionar e dê um 

clique. A linha deve ficar preenchida com uma faixa escura, como 

mostra a figura abaixo:

  Para selecionar uma coluna da tabela, leve o mouse à parte supe-

rior da tabela apontado para a coluna que você quer selecionar e 

dê um clique. A coluna deve ficar preenchida com uma faixa escura, 

como mostra a figura abaixo:

  Para selecionar toda a tabela, você pode optar por selecionar a 

primeira linha e arrastar até a linha final, ou selecionar a primeira 

coluna e arrastar até a coluna final:

  Uma vez selecionada uma linha, coluna ou toda a tabela, você 

pode aplicar todas as formatações de fontes como se fosse um 

texto normal.

Colocar a tabela em ordem alfabética
Para colocar a tabela em ordem alfabética, siga os passos seguintes:

  Selecione a tabela toda, ou somente a coluna principal que você 

pretende colocar em ordem.

   Clique no menu Tabela e depois em Classificar:
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  A figura abaixo ilustra a caixa Classificar que se abre para definir 

como queremos a ordem do texto:

Observe no campo Critérios de classificação:

  A chave 1 refere-se ao primeiro critério de classificação; 

  O tipo de chave refere-se ao tipo de classificação, como padrão 

o alfanumérico, enquanto a ordem possui a opção crescente ou 

decrescente;

  As chaves 2 e 3 são, respectivamente, segundo e terceiro critérios 

de classificação, por exemplo, classificação por sobrenomes, e, 

dentro dos mesmos, classificação por nomes, e dentro dos mesmos 

classificação por idades (supondo-se uma lista em que conste, na 

tabela, todos esses dados).

Borda em tabelas
  Para formatar as bordas da tabela, você possui basicamente dois 

caminhos:
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  O primeiro é clicando no menu Tabela e Propriedades da Tabela:

  Quando aparecer a caixa Formato da Tabela, clique na seção Bordas:

Você pode controlar o tipo de borda, o estilo, a largura e a cor das 

bordas, o espaçamento do texto às bordas e alguns efeitos como sombras.

  Clicando na seção Plano de Fundo, você controla a cor da tabela 

e das células individualmente:
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  A segunda maneira de acessar os recursos de formatação de bordas 

da tabela é através da caixa de ferramentas Tabela, que aparece 

sempre que uma tabela está ativa:

 

O conhecimento e entendimento de todos os recursos oferecidos 

pelo Writer para as tabelas dependem do usuário testá-los, ao longo 

do tempo de uso.

Inserção e exclusão de linhas e colunas
Você não precisa trabalhar com um número de linhas e colunas definido 

apenas na hora de inserção da tabela. A qualquer momento, você pode inserir ou 

remover linhas e colunas. Para usufruir desse recurso, siga os passos seguintes:

  No menu Tabela há três opções de Inserir: Tabela, Linhas e Colunas:

 

  Para inserir linhas você deve estar com uma linha da sua tabela 

selecionada ou com o cursor piscante do mouse em uma célula 

da linha.

  A caixa Inserir Linhas aparece para que você defina alguns parâmetros: 

  No item Número você define a quantidade de linhas que serão 

inseridas; 

  No item Posição você define se quer as linhas antes ou depois da 

linha selecionada na sua tabela:
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  No caso de inserir Colunas, o procedimento é exatamente o mesmo:

  Selecione a coluna que servirá de base para a posição das colunas 

que serão inseridas;

  A caixa Inserir Colunas aparece e você pode definir os parâmetros que 

deseja, como o número e a posição de colunas a serem inseridas:

  Para os casos de exclusão de tabelas, linhas e colunas, você só precisa 

selecionar a tabela, linha ou coluna que deseja excluir.

  Clique em Tabela, Excluir e depois escolha o que deseja que seja 

excluído de acordo com o que você selecionou:

Obs.: Quando a tabela está selecionada ou quando o cursor está po-

sicionado em uma das células da tabela, aparece uma barra de ferramentas 

específica para o trabalho com a mesma. Nessa barra você encontra atalhos 

para muitos dos recursos mostrados anteriormente, tais como inserir linhas 

e colunas, excluir linhas e colunas, bordas, etc.:
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Formatar parágrafo
A formatação de parágrafo implica uma série de comandos que 

permitem o controle de recursos como o espaçamento entre linhas, os 

recuos de texto e hifenização, entre outros. Para utilizar esse recurso, 

siga os passos seguintes:

  Selecione o parágrafo a ser formatado: 

  Em seguida, clique no menu Formatar e Parágrafo:

  Aparecerá uma caixa com uma série de seções em que você poderá 

formatar um determinado item do parágrafo. As principais são Re-

cuos e Espaçamento, Alinhamento, Fluxo de Texto e Capitulares:
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  O recuo de texto refere-se aos espaços deixados na primeira linha 

do parágrafo como “Marca de parágrafo”. Desmarque a opção “Auto-

mático” e a primeira linha ficará com um recuo de 1,5 cm.

  O espaçamento refere-se aos espaços entre um parágrafo e outro. 

Clique nas setas para ajustar a distância.

  O espaçamento de linhas refere-se ao espaço entre uma linha e 

outra. Clique na seta e escolha as distâncias que já são preestabele-

cidas (simples, duplas, etc.).

  Na seção Alinhamento, você pode escolher entre quatro tipos de 

alinhamentos possíveis:

  O alinhamento à esquerda alinha o lado esquerdo do texto.

  O alinhamento à direita alinha o lado direito.

  O alinhamento centralizado alinha ao centro.

  O alinhamento justificado alinha o lado direito e o lado esquerdo 

do texto.

  Na barra de menus há um comando de acesso rápido às opções 

de alinhamento. Selecione o texto que deseja alinhar e clique em 

Formatar, Alinhamento e então escolha o tipo de alinhamento de-

sejado: Esquerda, Centralizado, Direita ou Justificado:
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  Na barra de ferramentas também há atalhos para essa função. Se quiser 

acessá-la rapidamente, selecione o texto e utilize um destes atalhos:

O alinhamento Justificado só é utilizado e percebido quando o 

texto ocupa mais de duas linhas completas.

Outro recurso do OpenOffice Writer é Capitular. Trata-se de uma 

letra-adorno colocada geralmente como primeira letra de um parágrafo, 

com o objetivo de destacá-lo.

  Para fazer um capitular, selecione somente a primeira letra de 

um parágrafo.

  Clique no menu Formatar e Parágrafo.

  Escolha a seção Capitulares.

  Faça os devidos ajustes e clique em OK: 
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  A seção Numeração permite fazer listas somente marcadas ou 

listas numeradas.

  Primeiro, escreva normalmente uma lista e depois a selecione, como 

na figura abaixo:

  A seguir, escolha no item Estilo de Numeração o tipo de lista que 

deseja, clicando na seta à direita da caixa.

  A lista formatada com estilo Lista 1 a Lista 5 ficará com aparência 

da figura abaixo. O que varia são os desenhos dos marcadores:

  A lista formatada com o estilo Numeração 1 a Numeração 5 ficará 

com esta aparência. O que varia são os formatos dos números:

  Na barra de ferramentas há um atalho para ativar ou desativar rapi-

damente as funções de lista ou numeração:
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Colunas
O texto dividido em colunas possui várias utilidades, como:

  quando se quer fazer uma lista muito longa e se deseja colocá-la 

em uma só página, pode-se dividi-la em colunas;

  quando se quer dar ao texto um aspecto de jornal ou revista.

  Você pode dividir a página em colunas antes de começar a digitar o 

texto. Porém, o mais aconselhável é primeiramente digitar o texto e 

depois selecioná-lo. Em seguida, clique em Formatar e Colunas:

  A caixa colunas será aberta para você definir os parâmetros que deseja:

  No item Configurações, defina o número e o tipo de alinhamento 

das colunas. 

  No item Largura e espaçamento, você pode definir a largura e o 

espaçamento em centímetros das colunas. 

  No item Aplicar a, você define onde as colunas serão aplicadas (não 

precisa ser em todas as páginas, por exemplo).

  No item Linha separadora, você define se deseja que uma linha 

separe as colunas entre si.
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Impressão de documentos
A maior parte dos trabalhos desenvolvidos no Writer é destinada 

à impressão, então é importante que se tenha uma boa visualização de 

como ficará o documento quando impresso. Para utilizar esse recurso, siga 

os passos seguintes:

  Clique em Arquivo e logo após em Visualizar Página:

  Você terá uma visualização perfeita de como o arquivo ficará e poderá 

inclusive distribuir melhor os elementos na página:

  Uma vez feitos os ajustes finais, para imprimir clique em Arquivo e 

depois em Imprimir:
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A caixa Imprimir dá algumas opções:

  No item Nome da Impressora, procure pela impressora que está 

instalada diretamente no seu computador ou na rede. Caso estiver 

na rede, pode haver mais de uma impressora. Identifique-a pelo 

nome.

  No item Intervalo de impressão, você pode especificar quais pá-

ginas deseja imprimir.

  No item Cópias, você define quantas cópias devem ser impressas.

  Para definir as opções da impressora, clique em Arquivo e depois 

Configurar impressora:
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  Identifique a impressora pelo nome e depois clique em Propriedades:

  A caixa Propriedades dá opções para definir alguns ajustes, como 

tamanho e orientação do papel, dentre outros: 

  A caixa Opções oferece opções para definir alguns ajustes como 

conteúdo e páginas, dentre outros:
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Salvar com senha
Para restringir o acesso ao arquivo a apenas algumas pessoas autoriza-

das, você pode salvar o arquivo com uma senha de acesso. Somente quem 

conhecê-la poderá abri-lo. Para fazer uso desse recurso, siga estes passos:

  Comece por salvar o arquivo normalmente, clicando no menu Ar-

quivo e Salvar como...

  Ao aparecer a caixa Salvar como, procure pela caixinha Salvar com 

senha, bem embaixo. Se ela não estiver marcada, clique na caixinha 

para marcá-la.

  O restante é igual a salvar normalmente: escolha a pasta e um nome 

de arquivo e clique no botão salvar:

  Na caixa Inserir senha, digite e confirme uma senha:

  Clique no botão OK.
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  A senha de acesso deverá ser pedida pelo sistema toda vez que o 

arquivo for aberto.

exportar como PdF
  O Writer permite gerar um documento no formato PDF. Após concluir seu 

trabalho, clique no menu Arquivo e depois na opção Exportar como PDF:

  Na sequência, aparecerá a seguinte janela:

  Deixe marcadas as opções default e clique em Exportar. Na tela se-

guinte, escolha o local onde quer salvar, dê um nome para o arquivo 

e clique em Salvar:
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Alternar entre documentos
O Writer permite que você desenvolva vários documentos simultanea-

mente. Em sistemas como o Windows XP, os arquivos têm uma janela individual; 

em outros sistemas, como Windows 98, eles ficam em uma janela única que 

precisa ser alternada. Para fazer uso desses recursos, siga os passos seguintes:

  Para sistemas de uma só janela, você pode alternar as janelas, clicando em 

Janela e no nome do arquivo que você deseja que apareça na tela:

  Para sistemas em que cada arquivo fica em uma janela individual, 

você tem a opção, além do menu Janela, de clicar na barra de 

tarefas no nome do arquivo que você deseja que apareça na tela:

Idioma
O menu Ferramentas / Idioma possui algumas opções interessantes, 

como Dicionário de Sinônimos e Hifenização. Para utilizar o Dicionário de 

Sinônimos, proceda da seguinte forma:

  Selecione, no texto, a palavra para qual você deseja o sinônimo.

  Em seguida clique no menu Ferramentas, Idioma e Dicionário 

de Sinônimos:
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  Na caixa Dicionário de Sinônimos, você tem o significado e os sinô-

nimos da palavra selecionada e a opção de substituí-la no texto.

  Se quiser substituí-la, selecione a palavra no painel da direita e 

clique em Substituir:

   Para utilizar a hifenização, você precisa ter um texto que ocupe pelo 

menos duas linhas inteiras. Selecione o texto e em seguida clique 

no menu Ferramentas, Idioma e Hifenização:

  O comando fará uma análise nas palavras do texto e definirá as mais 

adequadas para serem hifenizadas e as mostrará na caixa Hifenização. 

Clique no botão Hifenizar:

  Após a hifenização, aparecerá uma caixa confirmando ou não o 

sucesso da operação. Clique em OK:
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Não confunda essa operação de hifenização com o alinhamento justifi-

cado. Pode haver uma combinação dos dois, mas são operações distintas.

Zoom
As versões mais recentes do BrOffice Writer permitem que você altere 

o Zoom, ou seja, o percentual de visualização da tela através de um ícone 

posicionado no canto inferior direito da tela conforme a figura abaixo:
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Síntese

Caro(a) estudante,

Chegamos ao final da unidade 2. Você aprendeu a utilizar os principais 

recursos do editor de textos Writer do BrOffice, como formatação, confi-

guração do documento, divisão em colunas, inserir e dimensionar tabelas, 

caixas de texto, figuras, quebra de páginas, impressão do documento, revisão 

ortográfica, entre outros.

O domínio das ferramentas do editor de textos Writer é importante 

para que você prossiga de forma eficiente e eficaz o curso. Caso tenha ficado 

com dúvidas, volte, releia e, se necessário, faça contato com seu tutor. Não 

deixe de visitar o Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem e realizar as 

atividades referentes a esta unidade.

Na próxima unidade, você irá conhecer o BrOffice Impress. 

Bom estudo!



68 - Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública



Informática Aplicada - 693
unidade

Broffice Impress
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Com o estudo desta unidade, você vai conhecer as funciona-
lidades do software de apresentação Impress e familiarizar-se 
com seus comandos básicos.

Competências
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Função do Broffice Impress
O BrOffice Impress é um software editor de apresentações de slides. Com 

ele, você pode realizar, desde apresentações simples, apenas com textos e imagens, 

até apresentações mais complexas com textos, imagens, sons e vídeos. 

Para utilizar o BrOffice Impress, a primeira coisa a fazer é inicializá-lo no 

botão do menu Iniciar do Windows. Na sequência, siga as seguintes etapas:

  Clique no botão Iniciar, em seguida, mova o cursor do mouse até 

Programas, depois até BrOffice.org.

  Nas opções, aparecerão todos os programas do BrOffice que foram 

instalados, mova o cursor até BrOffice.org Impress e clique com 

o botão esquerdo:

  Aparecerá uma janela com o Assistente de apresentações, deixe 

marcada a opção Apresentação vazia e clique no botão Criar:

Broffice Impress
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A figura abaixo ilustra a interface do BrOffice Impress. Quando é 

aberto, geralmente, coloca automaticamente uma apresentação em branco. 

Observam-se alguns campos distintos:

  No alto, a barra de menus e barra de ferramentas com atalhos 

para as principais funções;

  O painel da esquerda é uma lista dos slides da apresentação;

  O painel central é onde a apresentação será montada;

  O painel da direita contém, além de outras coisas, opções de 

layout de slides. 

   Caso não abra automaticamente uma nova apresentação em bran-

co, clique em Arquivo, Novo e Apresentação:

Inserir e formatar texto
A inserção de texto se faz obedecendo às seguintes etapas: 

   Clique na ferramenta Texto , na barra de ferramentas dese-

nho, e em seguida clique no slide que receberá o texto:
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   Em seguida, digite o texto. Ele pode ser formatado livremente, ou pode 

ser formatado de acordo com sua preferência. Para tanto, você deve:

   Selecionar o texto , depois clique no menu Formatar e 

Caractere:

   A caixa Caractere dá opções de tipos, estilos e tamanhos de fontes. 

Escolha uma delas:

   Clique no botão OK para confirmar.

   O principal item da seção Efeitos de Fonte é a cor da fonte. Cuide 

para que a cor da fonte sempre faça contraste com o fundo do slide 

(no caso, a foto) e apresente, assim, uma boa legibilidade. Há outros 

recursos como relevo e sombra:
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Correção ortográfica
Para fazer a correção ortográfica, proceda da seguinte forma:

   Clique no menu Ferramentas e Ortografia. A verificação é feita 

no arquivo inteiro:

   A caixa Ortografia aparecerá. No painel de cima, aparece a palavra 

grifada considerada errada pelo programa. No painel de baixo, as 

sugestões de correção do programa:

   Se você quiser aceitar as palavras sugeridas pelo programa, selecio-

ne a palavra que considera certa e clique no botão Substituir.

   Se você não quiser aceitar as palavras sugeridas pelo programa, 

clique no botão Ignorar uma vez ou Ignorar sempre.

   Ao final da correção, o programa exibirá esta mensagem.

  Clique em OK.

Inserir slide
Para inserir um novo slide (em branco), você deve seguir as se-

guintes etapas:

  Clique em Inserir e depois em Slide.
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  Você monta a apresentação inserindo slides e inserindo figuras e 

texto no slide. Não há limites para a inserção de slides, porém, quanto 

mais slides e mais imagens, maior o tamanho do arquivo.

   Observe, no painel da esquerda, que basta clicar sobre uma das 

miniaturas que ela será selecionada e o slide correspondente apa-

recerá no painel do centro para ser editado:

Inserir figura
Uma apresentação simples é composta de imagens e texto. Para inserir 

uma figura, proceda conforme as etapas descritas abaixo:

  Clique no menu Inserir, Figura e De um Arquivo:
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  Numa apresentação, o importante é deixar as figuras que serão 

usadas em uma mesma pasta, para facilidade na inserção.

  Na caixa Inserir Figura, navegue até a pasta onde estão as figuras 

que farão parte da apresentação.

  Clique em uma delas para selecioná-la:

  Clique no botão Abrir.

  A figura será inserida no slide em seu tamanho natural. Você pode 

aumentá-la ou diminuí-la conforme desejar, porém deve atentar 

para a degradação de sua aparência.

  Observe a miniatura no painel esquerdo, ela servirá de guia para 

seleção de slides quando houver mais de um slide:

Transição de slides
Na apresentação, foram colocados três slides, com uma figura e um 

texto em cada um deles. Estamos no modo de edição de slides. Para apre-

sentar os slides adequadamente precisamos mudar o modo para apresen-
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tação de slides. A transição de um slide para outro pode ser feita manual 

ou automaticamente. Veja como proceder:

  Clique no menu Apresentação de slides e depois em Transição 

de slides.

  A caixa com as opções de transição será aberta no painel da direita.

  Os tipos de transição de slides são muitos e cada um se adapta a 

um determinado estilo de apresentação:

  Em cada estilo selecionado, você tem uma prévia visual de como se 

dá a transição. Aconselhamos que você conheça o máximo possível 

de estilos para que possa usá-los adequadamente.

  O estilo Transição aleatória é um misto de todos os estilos e serve 

muito bem quando você estiver indeciso.

  A seção Modificar Transição diz respeito à velocidade da transição 

de um slide para outro. Depende do tipo de apresentação, tempo 

disponível, etc.
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  A velocidade média é quase sempre a melhor.

  Na seção Avançar slide, escolhendo a opção no clique do mouse, 

você avançará os slides, clicando com o mouse ou digitando nas 

setas direcionais do teclado.

  Por fim, a opção Aplicar a todos os slides é quase sempre a preferi-

da, a não ser que você queira transições diferentes entre os slides.

Modo de apresentação de slides
Para ver a apresentação em modo Apresentação de Slides, clique 

no menu Exibir e depois no item Apresentação de Slides, ou ainda,no 

teclado,  na tecla F5:

Salvar uma apresentação
  Para gravar a apresentação e poder editá-la novamente, clique no 

menu Arquivo e Salvar como...:

  Será aberta a caixa Salvar como..., e você poderá indicar a pasta em 

que deseja que a apresentação seja gravada: 
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  Salve de preferência na pasta Meus Documentos.

  Digite um nome para a apresentação no item Nome do arquivo.

  Atenção: Caso você deseje que a apresentação possa ser aberta em 

outro software de apresentação de slides como o Power Point, por 

exemplo, na opção Salvar como tipo, escolha a opção Microsoft 

Power Point 97/2000/XP(.ppt):

  Clique no botão Salvar. 

Abrir uma apresentação
  Para abrir uma apresentação, clique em Arquivo e Abrir.

  Na seção Examinar, direcione para a pasta onde você tenha uma 

apresentação já salva.

  Selecione a apresentação desejada e clique no botão Abrir:
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Fontwork
Por ser uma ferramenta de apresentação visual, o Fontwork é um 

coadjuvante importante na elaboração de textos artísticos. Para fazer uso 

desse recurso, siga as etapas seguintes:

  Clique no menu Exibir, Barra de Ferramentas e Fontwork.

  Aparecerá a caixa Fontwork, clique no botão Galeria do Fontwork:

  Aparecerá então a caixa Galeria do Fontwork com as opções de 

modelos:

  Escolha uma das opções de modelo e clique em OK.
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  Dê um clique duplo sobre a palavra Fontwork e perceba que será 

aberto um espaço para que você possa digitar a palavra que deseja:

  Digite a palavra que deseja para o modelo e, em seguida, clique em 

algum lugar vazio da página:

  O modelo do Fontwork tomará automaticamente a forma da palavra 

que você digitou:

O Fontwork é utilizado, quando se quer dar uma ênfase especial à 

palavra. Tome cuidado para não usá-lo excessivamente.
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Barra de desenho 
Outro grande coadjuvante para apresentações gráficas é a barra de 

desenho, que se situa na parte de baixo da janela. Para fazer uso desse recurso, 

execute os seguintes passos:

  Caso ela não esteja visível, clique no menu Exibir, Barra de ferra-

mentas e Desenho:

  A barra de ferramentas desenho oferece ferramentas que permitem 

desenhar linhas, retângulos, elipses, quadrados, círculos, setas e 

alguns símbolos:

  A cada figura que você selecionar, aparecerão opções de formatação 

na barra de ferramentas, no alto, como cor de preenchimento, estilo 

e espessura de linha e cor de linha, entre outras: 
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  Alguns itens da barra de ferramentas desenho possuem a capaci-

dade de destacar caixas de opções individuais, assim como os itens 

de alinhamento e ordenação dos objetos:

Classificação de Slides
Em uma apresentação, os slides obedecem à ordem em que são 

inseridos, porém esta ordem não é definitiva. Você pode modificar a ordem 

como quiser para que a apresentação atenda as suas necessidades. Para fazer 

uso desse recurso, basta executar os seguintes passos:

  O modo de edição de slides possui várias seções. Por padrão, a seção 

Normal é a mais utilizada.

  Clique na seção Classificador de slides e eles serão exibidos como 

uma lista, obedecendo à ordem atual:
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  Para modificar a ordem de apresentação dos slides, basta você 

selecionar e arrastar o slide para a posição desejada. O cursor que 

indicará a posição em que o slide ficará:

  O painel da esquerda, em que estão as miniaturas dos slides, tam-

bém pode ser utilizado para classificação de slides:
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   A operação é a mesma: clique no slide e então arraste-o para a po-

sição desejada. Fique atento para a posição do cursor que marcará 

a posição final do slide.

excluir slides
Para a exclusão de slides, você pode simplesmente selecioná-lo no 

painel da esquerda ou no modo de classificação de slides e então digitar a 

tecla Delete ou Backspace. 

Você pode ainda selecionar o slide e clicar no menu Editar e Ex-

cluir slide: 

Notas em slide
As notas em slides servem como auxiliar de estudos para a melhor 

forma de apresentação. Você pode anotar ações ou falas específicas, 

quando determinado slide for apresentado, para tanto, proceda da se-

guinte maneira:

  Clique na seção Notas no painel do centro. Aparecerá o slide que está 

selecionado no momento e abaixo dele um caderno de notas onde 

você poderá anotar todas as ações correspondentes àquele slide:
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Formatar página
As características gerais das páginas (slides) podem ser previamente 

definidas para todos os slides e, após, trabalhadas em seus detalhes especí-

ficos e individuais. Para isso, execute os seguintes passos:

  Clique no menu Formatar e em seguida em Página:

  Aparecerá a caixa Configuração de página:

  Na seção Página, você define o formato e orientação do papel, as 

margens e o layout básico da página.
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   Na seção Plano de fundo, você define se quer o fundo do slide com 

cores chapadas, gradientes ou se quer uma figura como fundo:

  No caso de escolher cores, aparecerá uma paleta na qual você 

escolherá a cor.

  No caso de escolher figura, aparecerá um botão Procurar para que 

você navegue até onde esteja gravada a figura desejada.

  Ao final das escolhas, aparecerá uma caixa perguntando se você 

deseja aplicar as modificações em todos os slides:

Cabeçalho e Rodapé
Cabeçalho e rodapé são usados para definir textos que aparecerão em 

todos os slides, assim você não precisará digitá-los um por um. Para editar 

o cabeçalho e o rodapé proceda da seguinte maneira:

  Clique no menu Exibir e depois Cabeçalho e Rodapé:
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  Aparecerá, então, a caixa Cabeçalho e rodapé:

  Na seção slide, você tem opções de colocar a data e hora, o texto 

de rodapé e o número do slide.

  A opção Não mostrar no primeiro slide significa que o ca-

beçalho ou rodapé não aparecerão na primeira página que é 

geralmente a capa.

  Se você clicar no botão Aplicar a todos, o cabeçalho ou rodapé 

aparecerão em todos os slides. 

  Se você clicar em Aplicar, o cabeçalho ou rodapé serão aplicados 

a um slide.

  Você pode aplicar cabeçalho e rodapé também sobre as notas, 

para isso clique na seção Notas e Folhetos da caixa Cabeçalho 

e Rodapé:
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Configuração da apresentação
A configuração de apresentação dos slides é utilizada para que você 

possa predefinir alguns elementos, como a maneira de passagem de um 

slide para outro e o formato do cursor do mouse, entre outros. Para usar esse 

recurso, basta executar os seguintes passos:

  Clique em Apresentação de slides e em seguida em Configura-

ções da Apresentação de Slides:

  Na caixa Apresentação de slides, clique nas caixinhas com as opções 

que você deseja para sua apresentação. Normalmente, as mais uti-

lizadas já vêm como padrão:
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  Para apresentar o ponteiro do mouse como uma caneta, clique na 

caixinha correspondente.

  O ponteiro do mouse como caneta serve para você assinalar na tela 

os pontos de maior interesse durante a apresentação:

Outra opção é cronometrar a apresentação, o que permite que você 

relacione o tempo decorrido da apresentação com o ainda disponível. Para 

trabalhar com essa ferramenta proceda da seguinte maneira:

  Clique em Apresentação de slides e Cronometrar:

  Na hora da apresentação, você terá um cronômetro na parte inferior 

esquerda do slide:
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Animação personalizada
Imagens, figuras, símbolos e textos podem ser exibidos com anima-

ções predefinidas pelo programa. O Impress possui uma biblioteca que 

oferece diversas opções para você personalizar a animação de seus objetos 

no slide. Para utilizá-la, execute os seguintes passos:

  Selecione o texto ou a imagem que deseja animar.

  Clique no menu Apresentação de slides e depois em Animação 

personalizada:

  Aparecerá a caixa Animação personalizada no painel direito.

  Clique no botão Incluir para começar uma nova animação:

  A seção Entrada é a mais usada e possui os efeitos mais populares. Clique 

em um deles. O efeito barras aleatórias é uma fusão de todos eles:
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  Regule a velocidade para média e, em seguida, você terá a visuali-

zação da animação.

  Os efeitos de entrada, você percebe quando o slide aparece na 

tela e então o texto aparece.

  A seção Ênfase possui efeitos mais voltados para texto e figuras, não 

para fotos. Focaliza em determinados pontos para os quais se quer 

chamar a atenção, como uma palavra ou frase, por exemplo.

  Clique em um deles, regule a velocidade e clique em OK. Você terá 

também a visualização automática do efeito:

A seção Sair possui efeitos também muito populares. Ao contrário da 

Entrada, os efeitos só aparecem na saída, ou seja, quando você clica para mudar 

de slide. É possível, então, fazer um efeito para entrada e outro para a saída para 

um mesmo texto ou objeto. Para fazer uso desse recurso, basta escolher um dos 

efeitos e clicar em OK. A animação será apresentada automaticamente:
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Para modificar um efeito, após ele já ter sido atribuído ao objeto ou 

texto, é preciso executar as seguintes etapas:

  Selecione o objeto com o efeito de animação.

  No painel da direita, aparecerá uma caixa com três botões: Incluir, 

Alterar e Remover, que permitirão incluir um novo efeito, alterar o 

efeito já colocado ou removê-lo:
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  Para alterar o efeito, você possui, na seção que tem o nome do efeito 

que você já atribuiu ao objeto, alguns elementos que você pode usar 

para modificar o início, a direção e a velocidade do efeito:

  Clicando no botão de opções de efeito, ao lado do item direção, você 

terá a caixa Opções de efeito, onde poderá definir alguns pormenores 

do efeito, como no caso de textos mais longos, a cronometragem e os 

efeitos sonoros, também já presentes na biblioteca do Impress: 

Hiperlink
Assim, como nas páginas de internet, você pode estabelecer hiperlinks 

(ligações) de um elemento da apresentação (texto, figura, imagem, símbolo, etc.) 

com outro slide da mesma apresentação ou até mesmo com páginas da internet ou 

outros documentos.Para utilizar esse recurso, basta executar os seguintes passos:
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  Na apresentação, selecione o texto que você deseja como link 

para outro slide:

  Clique no menu Inserir e, em seguida, em Hiperlink:

  Será aberta a caixa Hiperlink. No painel da esquerda, selecione 

o destino do hiperlink, nesse caso, Internet. Em Destino, digite o 

site - neste exemplo, digitamos o site www.ifsc.edu.br. Clique em 

Aplicar e depois em Fechar:

  Para ver se o hiperlink está funcionando, basta clicar sobre a palavra 

antes selecionada e o endereço da Web digitado será carregado:

  Caso o hiperlink desejado seja um determinado slide, clique em 

Documento no painel da esquerda:
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  Abaixo do item Destino no documento há uma caixa chamada 

Destino. Clique no ícone à direita desta linha e uma nova janela 

será aberta para que você escolha o slide destino desejado. Após 

escolher, clique em Aplicar e depois Fechar:

  Aparecerá novamente a caixa Hiperlink, agora com as especificações 

dos pontos de partida e de chegada do hiperlynk. Clique novamente 

no botão Aplicar e Fechar:

  O texto selecionado ficará com a cor diferente para indicar o hiper-

link. Clicando no texto com hiperlink, você dará um salto até o slide 

que foi especificado:
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  Para criar um hiperlink para um determinado documento, na caixa 

de diálogo Hiperlink clique no item Documento localizado na 

esquerda desta caixa: 

  Abaixo do item Documento há uma caixa chamada Caminho. 

Clique no ícone localizado à direita dessa caixa. Uma nova janela 

será aberta para que você escolha o local em que está o arquivo 

desejado (Examinar) bem como qual o arquivo:

  Após escolher o arquivo, clique no botão Abrir. A caixa de hiperlink 

reaparecerá, mas agora contém em Caminho o endereço onde 

encontra-se o arquivo desejado:
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  Clique em Aplicar e depois em Fechar. Ao clicar no texto anterior-

mente selecionado, o arquivo desejado será aberto.

Marcadores e numeração
É comum, em uma apresentação eletrônica, que o texto seja apre-

sentado em tópicos e não em massa de texto como seria em um impresso. 

Pois, o importante é dar ênfase a esses tópicos com marcadores ou números. 

Para inserir marcadores ou números num documento, basta executar os 

seguintes passos:

  Digite normalmente os tópicos ou listas e depois os selecione.

  Clique em Formatar e Marcadores e Numerações:

  Aparecerá a caixa Marcações e Numerações onde você poderá esco-

lher entre três estilos: os marcadores, tipo de numeração e figuras:
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  Para cada caso, as listas ficariam respectivamente como a figura abaixo:

Agrupar
O agrupamento de objetos, textos ou figuras permite que você mova 

e trate um grupo de objetos como se fosse um só. Para utilizar esse recurso, 

execute os seguintes passos:

  Desenhe um grupo de objetos e símbolos e então, com a ferramenta 

seleção da barra de desenho, selecione todos eles:
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  Com todos os objetos selecionados, clique em Formatar e depois 

em Agrupar e Agrupar:

  Você poderá mover e tratar o grupo como se fosse um só objeto. 

Esse recurso é utilizado principalmente quando se manipula um 

grande número de objetos, como um diagrama grande, por exemplo 

(caixas de texto, retângulos, elipses, linhas, setas, etc.):

Impressão
Você pode imprimir normalmente uma apresentação. Para tanto, 

execute os passos a seguir:

  Clique no menu Arquivo e depois em Imprimir:
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   Aparecerá a caixa Imprimir:

  Localize, nas opções do item Impressora, o nome da impressora 

que deseja utilizar.

  No item Imprimir conteúdo, na aba correspondente a Conteúdo, 

você escolhe se quer imprimir Slides (sairá um slide por página) ou 

Folhetos (nesse caso você pode escolher diversos slides em uma 

única página).

  No botão Propriedades, você define o tipo de papel e a orientação.

  No botão de Opções, você define o conteúdo, a qualidade de im-

pressão e o tipo de impressão.
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Inserir filme e som
Além de imagens e textos, você pode incluir filmes e som em sua 

apresentação. Para utilizar esse recurso, basta seguir os passos a seguir:

  Clique em Inserir e Filmes e som:

  Aparecerá a caixa de diálogo Inserir filme e som para que você possa 

navegar até a pasta onde estão os filmes ou sons que pretende inserir:

  Selecione o filme ou som que deseja e clique no botão Abrir. O 

filme ou som escolhido aparecerá no slide:

  Para executar o arquivo, utilize os comandos da barra de controle 

existente logo abaixo do slide:
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  Para estabelecer algum tipo de interação com o arquivo de filme ou 

som, selecione-o, clicando sobre ele com o botão direito do mouse. 

Clique novamente, agora com o botão esquerdo, em Interação:

  Ao abrir-se a caixa Interação, escolha na cortina de opções a ação 

que deseja para cada clique do mouse:

Atenção: quanto maior a área de exibição do vídeo, maiores serão 

as dificuldades do computador em executá-lo de forma contínua.

exportar como PdF
O Impress, assim como o Writer, permite que você gere um documento 

no formado PDF. Para tanto, basta, após concluir seu trabalho, clicar no menu 

Arquivo, depois na opção Exportar como PDF.
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Agora você já sabe utilizar os principais recursos do software de 

apresentação Impress, do BrOffice, um recurso que você pode e deve 

utilizar para tornar suas apresentações de estudo e trabalho mais atraentes 

e dinâmicas. 

Na próxima unidade, você terá contato com a planilha eletrônica Calc. 

Mãos à obra!

Síntese
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unidade

Broffice Calc
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Ao término desta unidade, você saberá quais as funcionalida-
des da planilha eletrônica Calc do BrOffice. O conhecimento 
dos comandos básicos irá proporcionar a você a elaboração 
de planilhas de cálculo e gráficos com qualidade.

Competências
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Função do Broffice Calc
O BrOffice Calc é um software editor de planilhas eletrônicas, ou seja, 

uma ferramenta para a criação de planilhas e gráficos no microcomputador. 

Dentre as diversas planilhas eletrônicas que foram desenvolvidas e 

encontram-se disponíveis no mercado, podem ser citadas a Novell Quattro, 

o StarOffice Cal e o Microsoft Excel, mas merece destaque o produto que 

vem no pacote BrOffice, o Calc.

Para utilizar o BrOffice Calc, o procedimento é semelhante ao descrito 

nas unidades anteriores, referentes aos softwares Writer e Impress. A primeira 

coisa a fazer é inicializá-lo. Isso pode ser feito utilizando o botão do menu 

Iniciar do Windows, executando os seguintes passos:

  Clique no botão Iniciar, e, em seguida, mova o cursor do mouse até 

Programas, depois até BrOffice.org: 

  Nas opções, aparecerão todos os programas do BrOffice que foram 

instalados. Mova o cursor até BrOffice.org Calc e clique com o 

botão esquerdo.

  A figura abaixo ilustra a janela do Calc. Como em todas as aplicações 

do Windows, ela também é composta pela barra de título, barra de 

menus, barra de ferramentas e pela área de trabalho:

Broffice Calc
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  A barra de título mostra o nome do programa e do arquivo; a barra de 

menus, as opções de comandos; a barra de ferramentas, os atalhos 

para os comandos mais utilizados:

  A área de trabalho é uma tabela composta por células em que as colunas 

são definidas pelas letras do alfabeto e as linhas pelos números:

  O espaço demarcado por uma linha e uma coluna constitui uma 

célula.

  A célula é identificada pela letra de sua coluna e pelo número de 

sua linha:

  Seleciona-se uma célula clicando sobre ela.

  Para selecionar várias células consecutivas, clique na célula onde 

deseja começar e arraste o mouse até selecionar todas.
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 Para selecionar células de maneira alternada, clique nas células que 

deseja selecionar mantendo a tecla Ctrl  pressionada:

  Para selecionar uma coluna inteira, clique na letra correspondente 

à coluna desejada:

  Do mesmo modo, para selecionar uma linha inteira, clique no 

número correspondente à linha desejada.

  Para digitar, selecione apenas uma célula como na figura abaixo e 

pode começar a digitar:

   Para se mover de uma célula para outra, utilize a tecla TAB  

ou as setas de direcionamento  do teclado.

  Caso a palavra ultrapasse os limites do tamanho da célula, mova o 

mouse até a linha que divide uma coluna da outra.

  Quando o mouse assumir a forma de uma cruz, dê um clique e a 

coluna terá a largura automaticamente ajustada:
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Formatação de célula
A formatação da célula disponibiliza para o usuário uma série de coman-

dos que podem ser utilizados para dar um visual adequado à célula. A formatação 

pode ocorrer antes ou depois da digitação. Para isso, siga os passos seguintes:

  Clique no menu Formatar e depois, Células:

  Aparecerá a caixa Formatar Células com várias seções:

  Na seção Números, você define como serão os números na célula: 

o formato, o número de casas decimais antes e depois da vírgula, a 

moeda, a porcentagem, etc.

  Na seção Fonte, você define o tipo, o estilo e tamanho da fonte:
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  Na seção Efeitos de Fonte, você define a cor e os efeitos propria-

mente ditos, como sombra, sublinhado e relevo, entre outros:

  Na seção Alinhamento, você define o alinhamento na horizontal, 

na vertical e até mesmo inclinado dentro da célula. Os tipos de 

alinhamento são esquerda, direita, centralizado e justificado:

  Na seção Bordas, você define as bordas da célula. É possível definir o 

estilo e cor de linha da borda e o espaço entre borda e conteúdo:
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  Na seção Plano de fundo, você define uma cor de fundo para a célula:

Observação: na barra de ferramentas, encontram-se ícones de atalho 

para as diversas funções citadas anteriormente:

Correção ortográfica
Para fazer a correção ortográfica, proceda da seguinte forma:

  Clique no menu Ferramentas e Ortografia. A verificação é feita 

no arquivo inteiro:

  A caixa Ortografia aparecerá. No painel de cima, aparece a palavra 

grifada considerada errada pelo programa. No painel de baixo, as 

sugestões de correção do programa:

  Se você quiser aceitar as palavras sugeridas pelo programa, selecio-

ne a palavra que considera certa e clique no botão Substituir.

  Se você não quiser aceitar as palavras sugeridas pelo programa, 

clique no botão ignorar uma vez ou ignorar sempre.
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  Ao final da correção, o programa exibirá esta mensagem:

  Clique em OK.

Inserir células, linhas e colunas
  Para inserir novas células, linhas ou colunas, selecione uma célula, 

linha ou coluna e clique no menu Inserir e, em seguida, escolha o 

que deseja (células, linhas, colunas):

  Em qualquer um dos casos, o programa exibirá uma caixa que dará op-

ções para você posicionar a célula, linha ou coluna que será inserida ten-

do como referência a célula, linha ou coluna que você selecionou:

  Na figura abaixo, foram inseridas uma linha e uma coluna antes da 

linha e coluna em que se encontrava a seleção.
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  Na sequência, foi inserida uma célula à esquerda da seleção, na 

linha 2, coluna A:

Salvar
Para salvar seus arquivos no disco rígido, proceda de acordo com os 

passos a seguir:

  Clique no menu Arquivo e Salvar como...:

  Aparecerá a caixa Salvar como. Nela você deve prestar atenção para 

os seguintes itens principais:

  O item Salvar em define onde o arquivo será salvo. No painel es-

querdo há atalhos para pastas-chaves que você pode utilizar para 

selecionar um lugar rapidamente.

  Clique em Meus Documentos e a pasta será selecionada para 

a gravação.

  Logo abaixo, no item Nome do arquivo, digite um nome de arquivo 

do qual você se lembrará depois.

  No item Salvar como tipo, caso queria que a planilha seja aberta 

também no Excel, por exemplo, escolha a opção salvar como tipo 

Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls):
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  Clique no botão Salvar para confirmar a operação.

Outro local para salvar pode ser o pen drive. Salvar no pen drive quer 

dizer que você gravará o arquivo em outro dispositivo que não é o mesmo 

que você está usando (C:), pois a pasta Meus documentos está no Disco 

Rígido (C:), que é interno ao computador. Salvando no pen drive, você estará 

salvando em um dispositivo que pode ser movido do computador . Para tal 

procedimento, siga as orientações abaixo:

  Insira o pen drive no computador.

  Clique em Arquivo e Salvar Como...:

  A única diferença será o direcionamento que será dado ao local de 

gravação: ao invés de direcioná-lo para Meus Documentos, como antes, 

direcione para o nome e/ou a letra correspondente ao seu pen drive:

  No item Salvar em da janela Salvar Como..., há um recurso que 

permite trocar a indicação do lugar onde o arquivo será gravado.

  Clique na seta à direita .

  Quando o campo Salvar em estiver com o nome e/ou letra do seu pen 

drive, falta apenas, no campo nome de arquivo, digitar um nome para esse 

documento. Escolha um nome que você consiga lembrar depois.

  Clique no botão Salvar para confirmar a operação. 

Abrir um arquivo
Abrir um arquivo significa visualizá-lo no monitor, ou seja, o com-

putador deve localizá-lo no disco onde foi gravado e então “carregá-lo” na 
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memória principal para que possa ser visualizado no monitor. Para abrir um 

arquivo, basta seguir as etapas abaixo:

  Clique no menu Arquivo e depois Abrir:

  Na caixa que se abre, observe o campo Examinar, que mostra em 

qual pasta o computador está procurando:

  Clique na seta à direita para direcionar o computador a examinar 

a pasta que lhe interessa.

  A seguir, identifique pelo nome o arquivo que deseja abrir. Sele-

cione-o, clicando sobre ele.

  Para confirmar a operação, clique no botão Abrir: 

Funções
Funções são as operações realizadas a partir dos dados constantes 

em determinadas células, ou seja, você pode preencher uma infinidade de 

células com dados quaisquer e selecionar outras células para que exibam o 

resultado de operações com esses dados. Uma das operações mais simples é 

a função autossoma. Para usar esse recurso, siga as etapas descritas abaixo:

  Supondo que tenhamos uma série de dados digitados em células 
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de uma coluna como na figura abaixo, clique na célula onde deseja 

que o resultado da função seja exibido:

  Clique no botão , o símbolo da autossoma, na barra de fer-

ramentas logo acima.

  Em seguida, selecione o intervalo de dados que você gostaria que 

fossem somados.

  Observe na célula onde será exibido o resultado e na barra de tex-

tos que está especificado qual operação que será realizada e com 

quais dados.

  Observe também que as células são identificadas pela letra cor-

respondente a sua coluna e o número correspondente a sua linha:

  Para que a operação seja realizada, clique no botão que contém a 

marca de OK ( ), logo ao lado esquerdo da barra de texto:

  Então, você terá o resultado da operação de soma das células 

selecionadas.

  Se você modificar qualquer dado das células que entraram na 

autossoma, o resultado será automaticamente atualizado:
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Fórmulas
As fórmulas das funções podem ser digitadas diretamente na barra 

de texto e nas células, ou construídas com um assistente de função. Para 

utilizar esse recurso, siga as etapas descritas a seguir:

  Em primeiro lugar, crie uma lista de dados.

  Depois, selecione uma célula qualquer abaixo da lista de dados.

  Clique no menu Inserir e, em seguida, em Função:

  Aparecerá o Assistente de Funções. O assistente tem a função de 

auxiliar na montagem de uma função completa.

  Na seção Funções, clique no nome de uma das várias funções 

disponíveis.

  Após selecionar a função, clique no botão Próximo.

   No exemplo a seguir, foi escolhida a função soma:
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  No painel direito do assistente, há o espaço para a escolha dos 

elementos que tomarão parte na função (argumentos).

  Como primeiro elemento, foi selecionada a célula A1 (coluna A, 

linha 1).

  Como segundo e terceiros elementos da operação (soma), foram se-

lecionadas as células A3 (coluna A, linha 3) e A5 (coluna A, linha 5).

  Observe no espaço Fórmula a montagem da fórmula.

  Clique no botão OK para finalizar.

  Observe a fórmula escrita na barra de fórmulas:

  Você pode inserir fórmulas em qualquer célula, mesmo que esta 

não esteja na mesma coluna ou linha da lista de dados.
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Cópia de fórmulas
Se você vai empregar a mesma fórmula com uma lista de dados 

diferentes ou em células diferentes da mesma lista, não precisa fazer toda a 

operação novamente, basta que você: 

  Selecione a fórmula diretamente na célula de origem ou na barra 

de fórmulas:

  Clique em Editar e Copiar.

  Selecione a célula onde você quer que o resultado da operação 

apareça.

  Clique em Editar e Colar.

  Uma vez copiada a fórmula, ajeite manualmente digitando as novas 

células (coluna, número) que você quer que faça parte da operação.

Classificar Células
Em determinadas vezes, é aconselhável classificar (ordenar) os dados con-

tidos na tabela para facilidade de leitura. Para tanto, proceda da seguinte forma:

  Selecione uma lista de dados:

  Clique no menu Dados e, em seguida, em Classificar:
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  Na caixa Classificar, observe a seção Critérios de Classificação:

  Os itens Classificar por e Em seguida por definem as prioridades 

de classificação.

  As opções Crescente e Decrescente são diferentes para cada um 

dos itens:

  Uma coluna classificada pelos critérios acima ficaria como na figura 

a seguir:

Gráficos
Um gráfico é uma expressão figurativa de um bloco de dados. O meio 

mais fácil e seguro de inserir gráficos é através do assistente. Para usar esse 

recurso, siga as etapas descritas a seguir:

  Primeiramente faça um bloco de dados, como o da figura a 

seguir:
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  Selecione os dados, que neste exemplo são Aluno e Média:

  Um fator importante para que seu gráfico fique correto é a seleção 

dos dados.  Selecione corretamente os dados a serem representados 

no gráfico. Lembre-se de que para selecionar células alternadas você 

deve manter pressionada a tecla CTRL.

  Clique no menu Inserir e Gráfico:

  Aparecerá a caixa autoformatação de gráfico que servirá como 

assistente para você construir e formatar o gráfico. Observe que há 

quatro passos a serem seguidos para elaboração do gráfico.

  No passo 1 (Tipo de gráfico), escolha o tipo de gráfico mais ade-

quado e clique no botão Próximo:
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  No passo 2 (Intervalo de dados), se você selecionou corretamente, 

nada precisa ser alterado. Observe que ao fundo seu gráfico já pode 

ser visualizado. Clique em Próximo:

  No passo 3 (Série de dados), você pode selecionar série de dados 

individuais. Caso seu gráfico que está sendo exibido esteja correto, 

apenas clique em Próximo: 

  No passo 4 (Elementos do gráfico), você deve ter atenção. Digite um título 

para o gráfico, um subtítulo, se for o caso; um título para o eixo X e um título 

para o eixo Y. Para este gráfico do exemplo não se aplique legenda – desative 

a caixa específica que se encontra no canto superior direito:

  Clique no botão Concluir. 

  O gráfico já exibido na planilha:
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  Todas as suas partes são possíveis de serem formatadas. Basta dar duplo 

clique sobre o gráfico para selecioná-lo, conforme figura abaixo:

  Clique no menu Formatar e selecione a opção que deseja alterar:
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É aconselhável que você conheça todas as seções e todos os recur-

sos que podem ser aplicados para tornar o seu gráfico mais atraente.  

Os recursos serão variados de acordo com o objeto selecionado.

  Algumas das opções de formatação estarão habilitadas para deter-

minados objetos e não para outros.

  Experimente selecionar outros elementos do gráfico e observe 

as mudanças.

Casas decimais
O Calc oferece uma seção especial na barra de ferramentas para a 

formatação dos tipos de valores e casas decimais dos números. Veja:

  Observe na barra de ferramentas o tipo de número em moeda, o 

número digitado e a forma do número na célula:

  Observe na barra de ferramentas o botão correspondente à forma 

de números em percentagem:

  Este botão permite digitar números na forma normal, que é o pa-

drão do Calc:

  Clicando neste botão você pode colocar casas decimais (depois 

da vírgula):

  Neste botão você retira as casas decimais:
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Funções lógicas
As funções lógicas são categorias de funções que possuem o recurso 

de examinar uma determinada situação e tomar uma decisão de acordo 

com o que for programado.

Por exemplo, na função SE, você pode programar o Calc para realizar 

uma operação apenas SE determinada condição for verdadeira. Para utilizar 

esse recurso, da mesma maneira que nas outras funções, faça uma lista de 

dados numéricos com algumas células, da mesma coluna para facilitar, e 

siga as etapas descritas na sequência: 

  Selecione uma célula abaixo da lista.

  Clique no menu Inserir e Função:

  Na seção Funções, no item Categoria, clique na seta à direita e 

escolha a categoria de funções Lógicas:

  No tipo de função lógica, clique em SE.

  Clique no botão Próximo:
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  Aqui foi utilizada a seguinte fórmula: SE o valor da célula A3 for maior 

que 40, ENTÃO será efetuada a soma das células de A1 até A4:

  Podemos ver que, como a condição era verdadeira (A3=45, ou seja 

A3>40), então a soma foi efetuada e resultou em 161:

Você pode aplicar as funções lógicas, mais efetivamente, em resultados 

de pesquisas ou em grandes blocos de dados. Por exemplo: seja uma longa 

tabela, onde constam na coluna A nomes de pessoas e na coluna B idades. 

Você pode, ao final da lista, contar quantas pessoas têm até 25 anos, mais 

de 30, menos de 50, mais de 60, entre outros. 

Planilhas
No Calc, as planilhas são contadas como páginas no Writer. Geralmente 

o arquivo vem, por padrão, com três planilhas, com os nomes de planilha1, 

planilha2 e planilha3. Você pode inserir novas planilhas, renomear as plani-

lhas já inseridas e também excluir planilhas não desejadas. Para utilizar esse 

recurso, basta seguir as etapas descritas abaixo:
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  Na parte de baixo de cada página, você pode encontrar as paletas 

correspondentes às planilhas existentes no arquivo.

  Clique com o botão direito do mouse sobre uma delas.

  Clique em Inserir Planilha:

  Escolha a posição em que você deseja que a planilha fique:

  Coloque o número de planilhas que você deseja inserir.

  Digite um nome para elas.

  Clique no botão OK.

  Para renomear uma planilha já inserida, clique com o botão direito 

do mouse sobre a paleta que identifica a planilha.

  Clique em seguida (agora com o botão esquerdo), em Renomear 

Planilha. Na caixa, digite um novo nome para a planilha e clique no 

botão OK:

  Para alternar entre uma planilha e outra, é só clicar na paleta cor-

respondente à planilha desejada:
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  Para excluir uma planilha, clique com o botão direito do mouse na 

paleta correspondente à planilha desejada.

  Escolha Excluir Planilha:

  Para excluir somente o conteúdo de uma célula, sem excluí-la tam-

bém, selecione a célula, clicando sobre ela.

  Clique no menu Editar e Excluir conteúdo:

Proteção
O Calc possui alguns recursos para proteger com senha e limitar 

o acesso tanto à planilha quanto ao documento inteiro. Para utilizar esse 

recurso, siga as etapas descritas na sequência:

  Clique no menu Ferramentas e, em seguida em Proteger do-

cumento.

 Aparecerão duas opções: Planilha e documento:
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  A primeira protege a planilha com uma senha, enquanto a segunda 

protege o documento inteiro com uma senha:

  Em ambos os casos, você deverá digitar e confirmar uma senha. 

Após, clique em OK.

Funções matemáticas
As funções matemáticas são as mais conhecidas e utilizadas, não 

tendo praticamente limites para seu uso e cobrindo quase todos os tipos. 

Os procedimentos para utilizar esse recurso estão descritos na sequência:

  Como nos outros tipos de função, crie uma lista de dados. Veja o 

exemplo que segue: 
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  Selecione uma célula em que você deseja o resultado de alguma 

operação envolvendo esta lista de dados. Neste exemplo, célula B2.

  Clique no menu Inserir e Função ou na barra de atalho no símbolo 

de função :

  No Assistente de funções, na seção Funções, item Categorias, clique 

na seta à direita e escolha Matemáticas.

  Escolha uma função. No exemplo a seguir, foi escolhida a função 

SEN (retorna o seno de um valor):

  Clique no botão Próximo.

  Agora, clique na célula A2 ou escreva no campo número A2 para 

que seja efetuada a operação do seno sobre o valor dessa célula. 

Clique em OK: 
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  Observe que ele calculou o seno da célula A2 cujo valor era zero , 

portanto seno de zero é igual a zero:

  Para calcular o seno das células seguintes (de A3 a A20 do exemplo) 

basta copiar esta fórmula. Para isso, posicione o cursor sobre a célula 

B2 onde se encontra o valor do seno. Ainda com o botão do mouse 

pressionado, quando o cursor estiver com o formato de uma cruz, 

mantenha pressionado e puxe para baixo (até a célula B20) aquele 

pequeno quadradinho preto no canto inferior direito da célula:
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  Ao soltar o mouse, o seno das células estará calculado:

  Uma das grandes vantagens do Calc é que, se for mudada qualquer 

célula que altere o resultado de outra célula, a operação será alterada 

automaticamente.

Referência absoluta e Referência relativa
A célula na coluna A linha 1 é endereçada como A1. Você pode en-

dereçar um intervalo de células inserindo as coordenadas da célula superior 

esquerda, e, em seguida, dois-pontos e as coordenadas da célula inferior 

direita. Ao endereçar uma área dessa maneira, você está fazendo uma re-

ferência relativa. Relativa aqui significa que a referência para essa área será 

ajustada automaticamente quando você copiar as fórmulas. Já a referência 

absoluta é o oposto da relativa. Um sinal de dólar (cifrão) é colocado antes de 

cada letra e número em uma referência absoluta, por exemplo. Para utilizar 

o recurso, basta que você:

  Faça uma lista de dados como a da figura a seguir e selecione a 

célula A4 para ser inserida uma função:

  Clique em Inserir e depois em Função:
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  No Assistente de Funções, escolha a categoria Matemático e a 

função Soma:

  Clique no botão Próximo.

  Para a soma, escolha o intervalo A1:A3, ou seja, serão somados os 

conteúdos das células A1 até A3:

  Clique no botão OK.

  Na planilha, o resultado será este:
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  Se você quiser copiar a fórmula em várias células (B4, C4, D4, E4, por 

exemplo), há uma maneira rápida e fácil:

  Selecione a célula que contém a fórmula.

  Posicione o mouse no canto inferior direito da borda realçada da 

célula e continue segurando o botão do mouse até que o ponteiro 

mude para um símbolo de cruz.

  Com o botão do mouse pressionado, arraste para a direita sobre as 

células em que você deseja copiar a fórmula:

  Ao soltar o botão do mouse, a fórmula será copiada nas células e 

será automaticamente ajustada:

  Observe que as células somadas não são mais A1:A3, mas sim 

B1:B3.

  A mesma coisa acontece se você arrastar para as outras células. Ob-

serve que as células somadas não são mais B1:B3, mas sim C1:C3:
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  E assim acontecerá nas demais células: D4=SOMA(D1:D3) e 

E4=SOMA(E1:E3).

Se você não quiser que os valores e os textos sejam ajustados 

automaticamente, segure a tecla Ctrl, enquanto arrasta. 

  Se você quiser fazer uma referência absoluta a uma das células, por 

exemplo à célula A1, então:

  Digite o símbolo do cifrão (dólar) entre a letra e o número da célula. 

Exemplo: ($A$1):

  Quando você copiar a fórmula, a célula A1 será a referência abso-

luta para todas as somas.

  Observe que a soma em B4 começa em A1 e termina em B3:

  Da mesma maneira, nas outras células, a célula A1 é a referência 

inicial e a soma é cumulativa.

  Nas últimas versões  do Calc, para fazer referência absoluta basta colocar o 

símbolo de cifrão ($) entre a letra da célula e o número. Exemplo: A$2.

exportar como PdF
O Calc, assim como o Impress e o Writer, permite que você gere um docu-

mento PDF. Para tanto, basta, após concluir seu trabalho, clicar no menu Arquivo, 

depois na opção Exportar como PDF.
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Síntese

A unidade 4 apresentou para você a funcionalidade do BrOffice Calc. 

Agora você já sabe como criar planilhas de cálculo e gráficos fazendo uso 

desse software.
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Considerações 
finais

Caro(a) estudante!

Chegamos ao final da unidade curricular. Acreditamos que nosso 

objetivo principal, transmitir as informações necessárias para o uso eficien-

te e eficaz da informática básica, tenha sido alcançado. É importante que 

você tenha em mente que o sucesso do curso depende, principalmente, 

da sua força de vontade. Assim, esperamos que você tenha realizado todas 

as atividades propostas e que nenhuma dúvida tenha ficado. Não esqueça 

que esta unidade curricular só terá validade para você, se praticar todos os 

passos apresentados no decorrer da mesma: somente a leitura, lhe será de 

pouco proveito.

Bons estudos!
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