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APRESENTAÇÃO

Prezado aluno do Curso de Licenciatura em Computação:
Nesta disciplina denominada “Aplicativos Computacionais Aplicados à Educa-
ção” é abordada a necessidade de conhecer, de forma adequada, as principais 

ferramentas para o desenvolvimento de tarefas utilizando o computador, sejam estas 
tarefas ligadas às suas atividades como aluno ou às suas atividades como futuro Li-
cenciado em Computação. Estas ferramentas são fundamentais para quem almeja 
atuar como docente ou na área técnica da computação. A disciplina foi dividida em 
seis unidades: 1) Introdução ao Sistema Operacional, 2) Editor de Texto, 3) Planilha 
Eletrônica, 4) Software de Apresentação, 5) Ferramenta para Compactação de Ar-
quivos e 6) Ferramentas Web.

Na primeira unidade, referente à Introdução ao Sistema Operacional são abor-
dados os conceitos fundamentais para trabalharmos com o Microsoft Windows 10.

Na segunda unidade referente ao editor de texto foi abordado o LibreOffice 
Writer, com a finalidade de proporcionar conhecimentos suficientes para a escrita 
de documentos bem elaborados com sumário, rodapé, cabeçalho, formatação de 
estilos, dentre outras possiblidades.

Na unidade referente à planilha eletrônica foram abordadas as operações ma-
temáticas básicas, formatação da planilha, criação de fórmulas, principais funções 
e criação de gráficos. Esses conhecimentos podem ser utilizados, por exemplo, na 
gestão das disciplinas, controlando o status de aprovação de cada aluno, tendo 
como referências as notas e a frequência.

Posteriormente são trazidas as ferramentas de apresentação, que são muito 
utilizadas para ministrar aulas e apresentar trabalhos acadêmicos, são abordados 
os assuntos referentes à slide mestre, transição e animação personalizada.

Já quando se trata de compactação a ferramenta escolhida foi o 7-Zip, por ser 
um compactador sem custos, neste panorama foram abordados os assuntos sobre 
a instalação, compactação e descompactação de arquivos.

E, por fim, a unidade que aborda as ferramentas Web, onde foram trabalhados os 
assuntos referentes a e-mail, métodos de busca e algumas ferramentas oferecidas 
gratuitamente pela Google.

Faz-se necessário ressaltar que este material foi elaborado por um corpo de 
professores altamente qualificados na área da computação:

Fábio Parreira é professor associado da UFSM, possui graduação em Ciência 
da Computação pela UNiTri, mestrado em Processamento Digital de Imagens 
pela Universidade Federal de Uberlândia e doutorado em Inteligência Artificial e 
Informática de Sinais Biomédico pela Universidade Federal de Uberlândia. 

Sidnei Renato Silveira é professor adjunto da Universidade Federal de Santa 
Maria (Ufsm), possui graduação em Informática pela Universidade Luterana, mes-
trado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(Ufrgs) e doutorado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (Ufrgs).



Solange de Lurdes Pertile é professora adjunta da Universidade Federal de Santa 
Maria (Ufsm), possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), mestrado em Informática 
na Universidade Federal de Santa Maria (Ufsm) e doutorado em Ciência da Com-
putação junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

Adriana Soares Pereira é professora adjunta da Universidade Federal de Santa 
Maria (Ufsm), possui graduação em Informática pela Universidade Regional do 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNijUi), mestrado em Ciência da Com-
putação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e doutorado em 
Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

Ao final dessa longa caminhada, percorrendo seis assuntos diferentes, elabora-
dos pelos professores supracitados, faz-se necessário ressaltar a importância dos 
conteúdos abordados para as disciplinas vindouras, se esforcem ao máximo, sem 
esse conhecimento, provavelmente, as outras disciplinas ficarão insustentáveis.

Bons estudos!



ENTENDA OS ÍCONES

ATENção: faz uma chamada ao leitor sobre um assunto, 
abordado no texto, que merece destaque pela relevância.

iNTErATividAdE: aponta recursos disponíveis na internet 
(sites, vídeos, jogos, artigos, objetos de aprendizagem) que 
auxiliam na compreensão do conteúdo da disciplina.

sAiBA mAis: traz sugestões de conhecimentos relacionados 
ao tema abordado, facilitando a aprendizagem do aluno.

TErmo do glossário: indica definição mais detalhada de 
um termo, palavra ou expressão utilizada no texto.
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INTRODUÇÃO

Quando compramos um computador (Notebook, PC, etc), atualmente, nos 
perguntam: “Você quer um computador com Linux ou Windows?”. Obriga-
toriamente para que um computador funcione ele precisa vir acompanhado 

de um software que gerencie todos os recursos (dispositivos físicos – hardwaree 
funções de software). Ao software responsável pelo gerenciamento dessas operações 
em um computador, atribuímos o nome de Sistema Operacional (SO). 

Um sistema operacional executa muitas funções para que o computador funcione 
adequadamente, como mostra a Figura 1. Algumas das mais importantes são:

» Interpretador de Comandos: traduz comandos para instruções que o proces-
sador entende;

» Gerente dos Usuários: guarda as possíveis ações que um usuário pode executar;
» Gerente das Tarefas: guarda as operações de uma tarefa separadas;
» Gerente dos Recursos: gerencia o uso de recursos de hardware (memória, im-

pressora, pen-drive e outros periféricos) entre usuários;
» Gerente de Arquivos: cria, apaga, insere, altera arquivos e gerencia o acesso 

aos mesmos.

sAiBA mAis: Pesquise em livros, na biblioteca do seu polo, ou acesse a Internet 
para encontrar mais informações sobre Sistemas Operacionais.3



14 ·

Dentre as funções citadas acima, nesta unidade, serão abordados os princípios 
básicos de um Sistema Operacional, referentes à parte de Gerenciamento de Ar-
quivos, e ao final, esperamos que você saiba organizar os documentos produzidos 
ao longo do curso, nas respectivas pastas, de forma sistemática.

Objetivando esclarecer esse assunto a sessão 1.1 aborda a estrutura do S.O., bem 
como os tipos existentes no mercado atual. A seção 1.2 aborda a história evolutiva 
do Windows, e para finalizar, a seção 1.3 aborda a manipulação de pastas e arquivos.

figUrA 1: Funcionalidades do Sistema Operacional. .

foNTE: <https://prezi.com/xpgk0udafcng/sistemas-operacionais/> (2016), adaptado por NTE, 2017.
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O Sistema Operacional (SO) é um conjunto de rotinas, que controla, de forma efi-
ciente, o computador realizando várias tarefas (olivEirA; cArissimi; ToscANi; 2008). 
Por isso, ele é grande e complexo, mas pode ser subdividido em pequenas partes. 

Cada uma dessas partes deve ser uma porção bem delineada do sistema, com 
entradas, saídas e funções, cuidadosamente definidas. Logicamente, nem todos 
os sistemas têm a mesma estrutura, ou seja, não apresentam a mesma forma de 
ligação entre as partes, mas apresentam, de forma similar, as funções básicas, que 
podem ser resumidas em duas (mAchAdo, mAiA, 2011, pg.5):

i. Facilidade de acesso aos recursos do sistema – Um computador 
ou sistema computacional possui diversos dispositivos, como 
monitores de vídeo, impressoras, unidade de cd/dvd, discos e 
fitas magnéticas. Cabe ao SO servir de interface entre os usuários 
e os recursos disponíveis no sistema computacional, tornando 
está comunicação mais transparente e confiável.

ii. Compartilhamento de recursos de forma organizada e pro-
tegida – Em sistemas onde diversos usuários compartilham 
recursos do sistema computacional, é necessário controlar o uso 
concorrente desses recursos. Se imaginarmos uma impressora 
sendo compartilhada, deverá existir algum tipo de controle para 
que a impressão de um usuário não interfira nas dos demais, 
logo o SO é o responsável por controlar o acesso à impressora 
e aos outros recursos de forma organizada e protegida.

Veja que para nós o SO traz inúmeras facilidades, por exemplo, o acesso à leitura e 
à escrita em um arquivo, seja no disco rígido (hd) ou em um pen-drive, conforme 
apresentado graficamente na figura 2, é algo bastante simples, pois todas essas 
ações são atribuídas ao SO.

FUNÇÕES BÁSICAS DO SISTEMA 
OPERACIONAL

1.1
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figUrA 2: Visão geral do Sistema Operacional.

foNTE: <http://sistemaoperacional45.blogspot.com.br/2015_06_01_archive.html> (2016), adaptado 
por NTE, 2017.

Além dos usuários, outros softwares (programas, sistemas e aplicativos) também 
utilizam o SO, por exemplo, os aplicativos, que por sua vez são utilizados pelos 
usuários e não mostram os detalhes da interação com o sistema. 

Ainda temos os desenvolvedores de softwares, que também interagem com o SO 
por meio de utilitários, como compiladores e editores de texto, e os interpretadores 
de comando, que permitem a eles, administrar e desenvolver novos softwares de 
forma harmoniosa com o SO.

A evolução dos SOs para computadores pessoais e estações de trabalho popularizou 
vários conceitos e técnicas, antes só conhecidos em ambientes de grande porte. A 
seguir vamos descrever os tipos de Sistemas Operacionais existentes:

a) Sistemas Monoprogramáveis / Monotarefa
Os primeiros SOs eram tipicamente voltados para a execução de um único 

programa (job). Qualquer outro programa, para ser executado, deveria aguardar 
o término do programa corrente. Os sistemas monoprogramáveis, como vieram a 
ser conhecidos, se caracterizam por permitir que o processador, a memória e os 
periféricos permanecessem exclusivamente dedicados à execução de um único 
programa ou tarefa.

Neste tipo de sistema, enquanto um programa aguarda por um evento, como 
a digitação de um dado, o processador permanece ocioso, sem realizar qualquer 
tipo de processamento. A memória é subutilizada caso o programa não a preencha 
totalmente, e os periféricos, como discos e impressoras, estão dedicados a um único 
usuário, nem sempre utilizados de forma integral. Um dos sistemas monotarefa 
mais populares é o ms-dos (Microsoft Disk Operating System).

1.1.1 Tipos de Sistemas Operacionais



l i c e n c i at u r a  e m  co m p u ta ç ã o  | Aplicativos Educacionais aplicados à educação · 17

b) Sistemas Multiprogramáveis / Multitarefa
Os sistemas multiprogramáveis, que vieram a substituir os monoprogramáveis, 

são mais complexos e eficientes. Enquanto em sistemas monoprogramáveis há 
apenas um programa utilizando seus diversos recursos, nos multiprogramáveis 
vários programas dividem esses mesmos recursos.

Por exemplo, enquanto um programa espera por uma operação de leitura ou 
gravação em disco, outros programas podem estar sendo processados neste mesmo 
intervalo de tempo. Neste caso, podemos observar o compartilhamento da me-
mória e do processador. O sistema operacional se preocupa em gerenciar o acesso 
concorrente aos seus diversos recursos, como memória, processador e periféricos, 
de forma ordenada e protegida, entre diversos programas.

A vantagem do uso de sistemas multiprogramáveis é o aumento da produtivi-
dade dos seus usuários e a redução de custos, a partir do compartilhamento dos 
diversos recursos do sistema. Nos sistemas monoprogramáveis, um único usuário 
pode interagir com o sistema, enquanto nos multiprogramáveis é permitido que 
mais de um usuário o utilize.

Podemos dizer que os sistemas multitarefa, como também são chamados, carac-
terizam-se por permitir que o usuário edite um texto, imprima um arquivo, copie 
um arquivo pela rede e ainda calcule uma planilha, tudo isso de forma simultânea. 
Um dos sistemas Multiprogramáveis mais populares é o Microsoft Windows.

c) Sistema com Múltiplos Processadores
Estes sistemas são caracterizados por trabalharem com duas ou mais CPUs 

(Central Process Unit) conectadas e trabalhando em conjunto. Neste panorama 
podemos dizer que existem os fortemente acoplados, que são aqueles que com-
partilham apenas memória e são controlados por um único Sistema Operacional. 
Também temos os fracamente acoplados, que são caracterizados por apresentar 
maior grau de independência entre os sistemas, desta forma, cada sistema inter-
conectado possui o seu próprio Sistema Operacional.

Nesta seção apresentamos alguns SOs existentes no mercado.

a)UNIX
Podemos dizer que o UNIX é um sistema multiusuário, ou seja, suporta vários 

usuários trabalhando ao mesmo tempo e também é multiprogramável. Ele apresenta 
uma organização de arquivos por meio de subdiretórios (atualmente conhecidos 
como pastas), o que garante a proteção das informações e o redirecionamento de 
entrada e saída de dados.

O UNIX foi considerado dos primeiros SOs modernos, sendo desenvolvido na 
década de 1970, por profissionais da empresa AT&T, sendo distribuído comercial-
mente na linguagem de programação 'C' após 1980. Este S.O. está dividido, inter-
namente, em: 1) Kernel, que é o núcleo do sistema operacional, e 2) o interpretador 
de comandos denominado Shell, que reúne a interface do sistema e executa os 
comandos digitados pelo usuário.

1.1.2 Alguns Sistemas operacionais
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Após a criação deste SO, importantes conceitos foram criados no mundo compu-
tacional, além disso, foram lançados outros sistemas operacionais, que tiveram 
como base os conceitos desenvolvidos no UNIX, um dos exemplos é o BSD (Berkeley 
Software Distribuition).

b) Mac OS
A empresa que produziu o MacOS, a Apple, foi fundada em 1970, por Steve Jobs 

e foi uma das primeiras empresas a pensar em produzir computadores pessoais. 
Inicialmente a Apple lançou o computador Apple I e, posteriormente, os computa-
dores Apple II, III, Macintosh e Lisa. É importante ressaltar que, a cada nova versão 
dos computadores da linha Macintosh, o sistema sofria modificações e melhorias. 

Em meados de 90 foi lançado o System 7, um sistema mais avançado que per-
mitia o uso de cores, com a vantagem de ser multitarefa. No entanto houve muitos 
problemas com esse SO. Na tentativa de melhorar, a Apple decidiu reescrever todo 
o código com base no Unix, sendo chamado de MAC OSX.

O MAC OSX tem, como pontos fortes, a qualidade da interface gráfica e a per-
missão de comandos diferenciados, múltiplos toques e uma navegação baseada 
na intuição do usuário.

c) Windows
O Microsoft Windows foi desenvolvido na década de 1980, por Bill Gates, mas 

somente se tornou um SO a partir da versão Windows NT, lançado na década de 
90. O Windows NT (New Tecnology) foi desenvolvido para o ambiente corporativo, 
sendo multiusuário, multitarefa e multiplataforma, podendo ser executado não 
somente em plataformas como iNTEl, mas também em dEc Alpha e MIPS. Além 
disso, outra característica importante é que ele se pode se transformar em um ser-
vidor de Internet, sendo dividido em Windows NT Server e Windows NT Workstation.

É importante ressaltar que a cada versão do Windows foram atribuídas melhorias 
e adaptações para os usuários, tais como a tecnologia de 64 bits.

d) Linux
O Linux é um SO de código aberto, conhecido como GNU/Linux. Ele foi desen-

volvido por Linus Torvalds, na Finlândia, em 1991. Ele é uma versão do SO Unix 
que possui código-fonte aberto e pode ser escrito e distribuído por qualquer tipo 
de usuário na Internet, por ser um software gratuito (free software), sendo proibida 
sua comercialização.

iNTErATividAdE: https://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.pt-br.html2
Este SO possui algumas características importantes, tais como: multitarefa, mul-
tiusuário, conexão com outros tipos de sistemas operacionais, segurança quanto 
à proteção de processos executados na memória RAM (Random Access Memory), 
além de ser gratuito. Ele é composto pelo Kernel e vários programas, que podem 
ser criados de acordo com as suas distribuições. Vale ressaltar que cada distribui-
ção Linux tem características diferentes e foram criadas para usuários específicos, 
dentre as várias distribuições que existem podemos citar Debian, Fedora e Red Hat.
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iNTErATividAdE: Conheça o Debian, o Fedora e o Red Hat acessando:
Debian https://www.debian.org/index.pt.html 
Fedora  https://getfedora.org/pt_BR 
RedHat   https://www.redhat.com/pt-br

2

TErmo do glossário: Memória RAM: Random Access Memory ou memória de 
acesso aleatório. Tipo de memória que permite a leitura e a escrita, utilizada 
como memória primária (ou principal) em dispositivos computacionais.

4

1.1.3 Evolução dos Sistemas Operacionais

Aprendemos sobre a estrutura de um SO, agora é importante descobrir como este 
tipo de software surgiu e quais foram as suas melhorias. Podemos dizer que a 
evolução dos SOs foi uma consequência dos avanços ocorridos no hardware dos 
computadores. Temos três níveis, bastante marcantes, de gerações de sistemas 
operacionais:

» O primeiro nível integrado pelos SOs básicos: surgiram nos anos cinquenta e 
limitavam-se a auxiliar os programas nas operações de entrada, saída e na tradução 
dos programas fonte, escritos em linguagens pouco evoluídas;

» O segundo nível esteve disponível na década de 60 e sua ajuda à programação 
foi mais decisiva, proporcionando tradutores simbólicos mais evoluídos, progra-
mas de serviços para transferência de informação entre periféricos e programas de 
controle de entrada e saída, ou seja, os famosos iocs (Input Output Control System);

» O terceiro nível de SOs surgiu na década de 70: A contribuição desses sistemas 
à programação foi tão grande, que foram rompidas as normas clássicas do processo 
informático. Os tradutores de altíssimo rendimento têm permitido, hoje em dia, a 
utilização de linguagem de programação simbólica quase idêntica à linguagem 
utilizada pelo homem, reduzindo sensivelmente o tempo gasto na produção, bem 
como, o tempo de aprendizagem de novas linguagens.
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Nesta disciplina vamos trabalhar com o Microsoft Windows, sendo assim, vamos 
estudar a evolução desse SO. O MS-DOS/IBM PC DOS foi apresentado ao público 
em 1981, sendo considerado o antecessor dos SOs produzidos pela Microsoft. No 
início, a empresa fez uma parceria com a IBM para vender seu sistema junto com 
os PCs (Personal Computers) produzidos pela iBm. O MS-DOS foi muito bem aceito 
na época, pois o sistema apresentava muitas funcionalidades (pisA, 2012; fEdEwA, 
2013). A tela inicial do sistema MS-DOS está representada, graficamente, na Figura 3.

O MS-DOS recebeu inúmeras modificações ao longo dos anos, por exemplo, a ver-
são 2.0, suportava HDs (Hard Disks) de 10 MB (Megabytes) e estrutura de arquivos 

“em árvore”. Na sequência das alterações foi adicionado suporte ao FAT16 para 
redes. Por meio de tantas alterações começou a surgir o Windows 1.0 e, em 1987, 
o Windows 2.0. Finalmente surgiu o mais famoso dos primeiros SOs Windows, o 
Windows 3.0 (pisA, 2012; fEdEwA, 2013). A tela inicial desse sistema está represen-
tada, graficamente, na Figura 4. 

Em 1992 foi lançado o Windows 3.1, que fez um grande sucesso, prova disso é 
que em dois meses foram vendidas 3 milhões de cópias. Esse sucesso foi atribuído 
às mudanças realizadas no sistema, como por exemplo, uma interface de rede mais 
elaborada e melhor suporte para a execução de arquivos multimídia (pisA, 2012; 
fEdEwA, 2013).

EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA DO SO 
MICROSOFT WINDOWS

1.2

figUrA 3: MS-DOS.

foNTE: <https://studiosnewage.wordpress.com/2013/04/18/especial-bill-gates/>, 2016.
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figUrA 4: Windows 3.0.

foNTE: <http://winsource.com/2013/11/12/windows-through-the-years/>, 2016.

Na sequência cronológica foi lançado, em 1993 o Windows NT, representando 
um importante marco para a Microsoft, pois o objetivo era construir um novo e 
avançado SO a partir do zero, sendo que o projeto teve início em meados de 1980. 

Em 24 de agosto de 1995, foi lançado o Windows 95, que gerou um recorde de 
vendas de 7 milhões de cópias em apenas cinco semanas. Ele trazia suporte à Internet, 
com discagem de rede e o navegador Internet Explorer. Também apresentava uma 
nova tecnologia, a Plug and Play, tornando fácil a instalação de novos hardwares 
no computador.

No ano de 1998, foi lançado o Windows 98, sendo a primeira versão do Windows 
projetada especificamente para os consumidores finais. Além disso, foi o último 
sistema baseado no MS-DOS. Em 2000 foi lançado o Windows Me (Millenium 
Edition). Esta versão foi projetada para o uso residencial, com diversas melhorias, 
por exemplo, para suporte a redes domésticas, músicas e vídeos. Também foi nessa 
versão que foi lançada a funcionalidade de restauração do sistema, que permite 
voltar toda a configuração dos programas do computador para uma data ou hora 
antes que um problema tenha ocorrido (pisA, 2012; fEdEwA, 2013). A Figura 5 
mostra a interface do Windows Me.
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figUrA 5: Windows Me.

foNTE: < https://windowsdainformacao.files.wordpress.com/2013/10/windows-me.jpg >, 
2016.

Também em 2000 foi lançado o Windows 2000. Esta versão foi projetada para subs-
tituir as versões Windows 95, 98 e NT em todos os computadores de uso profissional. 
Os principais melhoramentos do Windows 2000 foram a confiabilidade, facilidade 
de uso, compatibilidade com a Internet e suporte para computação móvel (pisA, 
2012; fEdEwA, 2013).

O Windows XP foi lançado 2001, sendo considerado um sistema rápido e está-
vel. Além disso, possuía elementos de interface tais como a navegação no menu 
Iniciar, a barra de tarefas e o painel de controle, além de se tornar mais intuitivo. 
Em 2007 foi lançada a versão Windows Vista, sendo acompanhada de um sistema 
de segurança robusto, além de melhorias no Windows Media Player, possibilitando 
assistir televisão, ver e enviar fotografias e editar vídeos.

O Windows 7 foi lançado em 2009. Nesta época as vendas dos notebooks ultra-
passaram os computadores de mesa (conhecidos como desktop), o que tornou 
comum o uso de Internet em pontos de acesso sem fio públicos, por exemplo, nas 
lojas e restaurantes. Assim, a configuração das redes sem fio pôde ser definida fa-
cilmente entre os ambientes usados, como as residências, os escritórios e os locais 
públicos. Outra funcionalidade implementada foi a configuração automática de 
compartilhamento de arquivos e impressoras do usuário.

Em 2011, foi lançada a versão Beta do Windows 8. Nessa versão foram aprimo-
radas as funcionalidades focadas na integração do uso de dispositivos móveis, tais 
como smartphones e tablets. Também foi integrado a ele um conjunto de progra-
mas e serviços para fotos, filmes, mensagens instantâneas, e-mail e redes sociais 
da Microsoft.

Em 2015 foi lançada a versão Windows 10 apresentando várias mudanças, dentre 
elas múltiplos ambientes de trabalho, novo navegador web (Microsoft Edge), apli-
cativos renovados (foto, vídeo, música, loja, Outlook, Office Mobile e até o Prompt 
de Comando) e união das múltiplas plataformas (inclusive o app Xbox). A Figura 
6 apresenta a interface do SO Windows 10.
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figUrA 6: Windows 10.

foNTE: dos autores, 2016.
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ARQUIVOS E PASTAS
1.3

Antes de iniciarmos a manipulação de arquivos e pastas, precisamos entender o 
que vem a ser um arquivo. Fazendo um contraponto com o nosso curso, pensamos 
que na primeira semana, teremos que postar três atividades descritivas: atividade01, 
atividade02 e atividade03. Tradicionalmente, pegaríamos uma folha de papel para 
redigir a atividade01, ao finalizar, a folha contendo a atividade, é depositada no 
organizador de mesa (ou porta documentos). Passamos então, a próxima atividade 
e repetimos esse processo até finalizarmos as três.

Agora, vamos trabalhar com o computador, com a finalidade de digitalizar as 
atividades. Conforme apresentaremos na unidade 2 deste material, para produzir 
um documento com textos e figuras utilizamos um editor texto. Ao finalizar a digi-
tação da atividade, iremos atribuir a ela um nome, que identifique facilmente seu 
conteúdo: atividade01, atividade02 e atividade03.

A cada um dos conjuntos de informações que foram gravados nominalmente, 
por exemplo, atividade01, denomina-se de arquivo. Sendo assim, para o SO, que 
na nossa disciplina é o Microsoft Windows, considera-se que cada atividade será 
um arquivo, portanto, teremos três arquivos ao final.

Desta forma, o SO Windows é o responsável por armazenar (ou sAlvAr) e re-
cuperar (ou ABrir) os arquivos. Essas ações são baseadas nos nomes atribuídos, 
por isso eles devem seguir certo padrão, sendo compostos por duas partes: NomE 
e ExTENsão. O nome de um arquivo, que é a primeira parte, pode ser inventado, 
desde que se evitem alguns caracteres especiais, tais como símbolos (%, $, #, etc.). 
Já a extensão, que é a segunda parte, geralmente contém de 1 a 3 caracteres, sem 
espaços em branco entre eles. Via de regra a extensão identifica a família a qual o 
arquivo pertente, como mostra, graficamente, a Figura 7.

Os nomes dos arquivos apresentados na Figura 7 possuem três extensões, sendo 
que o Impress, voltado para construção de apresentações, possui a extensão “odp”, 
o arquivo de documento, construído no Writer possui a extensão “odt” e, por fim, 
o arquivo de planilha, construído no Calc, possui a extensão “ods”. Os aplicativos 
Impress, Writer e Calc serão estudados nas próximas unidades desse material.

figUrA 7: Arquivos e extensões.

foNTE: dos autores, 2016.
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1.3.1 Tipos de arquivos

1.3.2 Pastas

Basicamente podemos considerar dois tipos de arquivos: arquivos de programas 
e de dados. A seguir vamos detalhar cada um deles.

Arquivos de Programas:
Este tipo de arquivo contém toda sequência de instruções que o computador deve 
executar. Portanto, na maioria das vezes é um arquivo executável. Quando dizemos 
que o arquivo é executável significa que ele contém instruções em linguagem de 
máquina, ou seja, que só o computador compreende. 

O LibreOffice Calc é um arquivo de programa, logo ele contém um conjunto de 
instruções que o computador pode executar. Para que o SO Windows possa executar 
esses arquivos, obrigatoriamente eles devem possuir a extensão (sobrenome) EXE 
(de EXEcutável). Caso o arquivo não possua tal extensão o Windows não conseguirá 
executá-lo.

Arquivos de Dados
São arquivos criados pelos usuários. Geralmente são documentos oriundos, por 
exemplo, de um editor de texto, planilha ou apresentação. Estas ferramentas permi-
tem a criação de vários documentos, conforme já visto, cada um com sua extensão. 
Embora esses documentos não representem nenhuma instrução que o computador 
deva executar, eles armazenam as informações dos usuários.

Podemos organizar os arquivos em pastas, para melhor organização. No exemplo da 
seção anterior, tínhamos os arquivos referentes à atividade01 (Apresentação-Impress.
odp), atividade02 (Documento-Writer.odt) e atividade03 (Planilha-Calc.ods). Todos 
estes arquivos podem ficar dentro de uma pasta chamada Semana01. Desta forma, 
as atividades ficariam agrupadas por semanas, conforme representado na Figura 8.

figUrA 8: Representação de uma pasta.

foNTE: dos autores, 2016.
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No SO Windows as pastas são representadas por ícones, como mostra a Figura 9.

Neste exemplo, se clicássemos sobre o ícone da pasta Semana01, o Windows 
mostraria uma lista contendo os nomes dos arquivos (de dados) que foram arma-
zenados na pasta, neste exemplo, Apresentação-Impress.odp, Documento-Writer.
odt e Planilha-Calc.ods.

Lembre-se que é muito importante manter os arquivos organizados, pois isto 
facilita a localização dos mesmos.

a) Criando pastas
Como exemplo, vamos criar uma pasta chamada CursoDeAplicativos, na área 

de trabalho, com a finalidade de armazenar todos os documentos relativas à nossa 
disciplina de Aplicativos Computacionais aplicados à Educação. E, dentro desta 
primeira pasta chamada CursoDeAplicativos, vamos criar as pastas Semana01, 
Semana02 e Semana03. Para isso devemos seguir os passos:

1: Clique com o botão direito do mouse em um espaço livre (que não seja sobre 
um ícone) da Área de Trabalho do Windows (tela inicial). Após essa ação aparece-
rá um menu de opções. Nesse menu selecione a opção Novo → Pasta, conforme 
mostra a Figura 10.

figUrA 9: Representação das pastas mp Windows.

foNTE: dos autores, 2016.

figUrA 10: Criação de uma pasta no Windows 10.

foNTE: dos autores, 2016.
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2: Ao final da ação da Figura 10, surgirá um ícone de uma pasta, com um campo 
escrito Nova pasta. Digite CursoDeAplicativos, no lugar de Nova Pasta. Caso não 
consiga editar o campo que contém Nova Pasta, clique sobre o ícone com o botão 
direito do mouse e escolha a opção Renomear, no menu ou aperte a tecla F2. O 
processo para renomear a pasta é apresentado na Figura 11.

Para criar as outras subpastas precisamos acessar a pasta CursoDeAplicativos. 
Para isso, dê um duplo clique com o mouse sobre o ícone que representa essa pasta 
para abri-la. Na sequência o Windows carregará um programa, chamado Windows 
Explorer, que é o responsável pela administração das pastas no Windows, como 
mostra a Figura 12.

Embora a pasta CursoDeAplicativos esteja vazia, iremos repetir os passos 1 e 2 para 
criar as subpastas Semana01, Semana02 e Semana03, como mostra a Figura 13.

figUrA 11: Renomear uma pasta no Windows 10.

figUrA 12: Abrindo uma pasta no Windows 10.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.
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figUrA 13: Criação de  subpastaS no Windows 10.

foNTE: dos autores, 2016.

b) Copiando e movendo arquivos e pastas
Para que possamos salvar um arquivo, dentro da subpasta CursoDeAplicativos, 

Semana01, utilizaremos o LibreOffice Impress, que será visto posteriormente, na 
unidade 4. Tanto os arquivos quanto as pastas podem ser copiados ou movidos 
para um novo local. Para isso podemos arrastar e soltar usando o mouse, utilizar os 
comandos copiar e colar, ou até mesmo as teclas de atalho cTrl-c e cTrl-v (cTrl 
= Control) (gNomE.org, 2016; kdE.org, 2016). As ações a seguir se aplicam tanto 
a arquivos quanto a pastas:

Copiando e colando arquivos:
1- Selecione o arquivo a ser copiado clicando com o botão esquerdo do mouse 

sobre ele,
2- Clique com o botão direito do mouse e escolha Copiar ou pressione as teclas 

de atalho Ctrl+C,
3- Navegue para a pasta, onde queremos colocar a cópia do arquivo,
4- Clique no botão direito do mouse, e selecione a opção Colar para finalizar a 

cópia do arquivo, ou pressione as teclas Ctrl+V. 
5- Agora teremos uma cópia do arquivo original, da pasta de origem na pasta 

escolhida (pasta de destino).

Recortando e colando arquivos:
1- Selecione o arquivo a ser copiado clicando com o botão esquerdo do mouse 

sobre ele,
2- Clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Recortar, ou pres-

sione Ctrl+X.
3- Navegue para a pasta, onde queremos colocar a cópia do arquivo,
4- Clique no botão direito do mouse e selecione a opção Colar para finalizar a 

cópia do arquivo, ou pressione Ctrl+V. 
5- Agora o arquivo será removido da pasta de origem e inserido na pasta escolhida.
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Arrastando arquivos para copiar ou mover
1- Abra o Windows Explorer e selecione a pasta que contenha o arquivo que 

queremos copiar.
2- Abra uma nova janela do Windows Explorer, clique em Arquivos na barra 

superior, selecione Nova janela, ou pressione Ctrl+N. Selecione a pasta destino, 
para onde o arquivo será movido ou copiado.

3- Clique sobre o arquivo (com o botão esquerdo do mouse e mantenha o botão 
pressionado) e arraste da janela de origem para a janela de destino. Essa ação fará 
com que o arquivo seja movido, se o destino estiver no mesmo dispositivo, por 
exemplo, no disco rígido (HD) do notebook. Caso a origem e destino estejam em 
dispositivos diferentes, essa ação fará uma cópia.

Caso seja necessário podemos forçar que o arquivo seja copiado, independente 
da origem ou destino, mantendo a tecla Ctrl pressionada enquanto o arquivo é 
arrastado. Por outro lado, podemos forçar que o arquivo seja movido, mantendo a 
tecla Shift pressionada enquanto arrastamos o arquivo.



2
EDITOR DE TEXTO WRITER
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INTRODUÇÃO

Você já conhece a estrutura básica de um SO, a história evolutiva e como se 
manipula arquivos e pastas no Windows. No tocante as pastas nós já apren-
demos como criar, apagar e copiar para diferentes partes dos dispositivos de 

armazenamento, tais como os HDs, pen-drive, etc.
 E quanto aos arquivos, como devemos criá-los? Neste curso vamos trabalhar 

com arquivos oriundos de ferramentas de escritório, sendo assim, nessa unidade, 
apresentaremos as ferramentas básicas de escritório. 

Dizemos que esse pacote de ferramentas é formado por um conjunto de apli-
cativos voltados para as tarefas cotidianas, executadas em um ambiente adminis-
trativo. Estes aplicativos visam dinamizar a execução de tarefas do dia-a-dia, tais 
como: edição de texto, edição de planilhas, edição de apresentações, aplicativos de 
desenho e Base de dados. 

Atualmente existem vários pacotes no mercado, alguns distribuídos gratuita-
mente, tais como o LibreOffice (liBrEofficE, 2016), Calligra Suite (cAlligrA, 2016) 
e o OpenOffice (opENofficE, 2016). Dentre estes, utilizaremos nesta disciplina o 
LibreOffice, pois ele possui uma vasta documentação, além de ser facilmente insta-
lado em vários Sistemas Operacionais, como o Microsoft Windows, Mac OS X e Linux.

Nesta unidade serão apresentadas as principais ferramentas do LibreOffice – Writer 
para a edição de textos.

Ao fazer uso do Writer, iremos responder à pergunta supracitada, referente à 
criação de arquivos, pois com esta ferramenta torna-se possível a criação de arquivos 
do tipo texto. Objetivando abarcar os conceitos mais utilizados, na composição de 
arquivos textos, este capítulo foi organizado em seis seções. A seção 2.1 se refere aos 
conceitos iniciais do editor de textos. A seção 2.2 trata dos aspectos de formatação 
do documento. A seção 2.3 se refere aos estilos existentes e também à criação de 
novos estilos. A seção 2.4 explana sobre a criação de sumários e índices. A seção 2.5 
trata da inserção de cabeçalho e rodapé. E por fim, a seção 2.6 trabalha a criação 
e formatação de tabelas.

iNTErATividAdE: https://www.calligra.org/; http://www.openoffice.org2
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CONCEITOS INICIAIS
2.1
Ao instalar o LibreOffice – cuja versão utilizada nesta disciplina é a 5.1.5.2 – em seu 
computador, com o SO Windows 10, é criado um ícone da ferramenta Writer, no 
menu iniciar. Podemos abri-lo clicando duas vezes sobre este ícone, como mostra 
a Figura 14.

Após executar os passos representados na Figura 14, a tela principal do Writer será 
apresentada, conforme mostra, graficamente, a Figura 15. 

figUrA 14: LibreOffice-Writer.

figUrA 15: Tela principal do Writer.

foNTE: dos autores, 2016.
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A seguir serão detalhadas cada uma das barras apresentadas na tela principal 
(Figura 15):

a) Barra de título: Permite que você visualize o nome do arquivo que está sendo 
editado, conforme apresentado, graficamente, na Figura 15. Note que o arquivo em 
questão ainda não foi salvo e por isso o documento aparece como “Sem título 1”.

b) Barra de menus: Fornece acesso a todos os recursos do Writer. Quando você 
clica sobre um dos menus (Arquivo, Editar, Exibir, Inserir, Formatar, Estilos, Tabela, 
Ferramentas, Janela e Ajuda), um submenu se abre para baixo e mostra várias opções 
de comandos. No Quadro 1 é apresentada a descrição da barra menus, juntamente 
com suas funcionalidades.

qUAdro 1: Descrição da barra de menus.

foNTE: LibreOffice, 2016.
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foNTE: dos autores, 2017.

TErmo do glossário: Arquivos PDF Portable Document Format: formato 
portátil de documento, um formato de arquivo criado pela empresa Adobe 
Systems para que qualquer documento seja visualizado, independentemente 
de qual tenha sido o programa que o originou

TErmo do glossário: Hyperlinks, ou simplesmente links permitem o acesso 
fácil entre as diversas páginas (navegação) e mesmo a movimentação rápida 
dentro de um texto.

4

4

c) Barra de ferramentas: Fornece, de forma rápida e produtiva, acesso aos 
recursos de formatação mais utilizados. Para exibir ou ocultar as barras de ferra-
mentas, selecione Exibir → Barras de ferramentas, e clique no nome de uma barra 
de ferramenta, na lista.

d) Barra de status: Apresenta algumas informações sobre o documento como 
o número de páginas, contagem de palavras e caracteres, estilo da página, idioma, 
alterações não salvas, zoom e proporção, dentre outros. Além disso, a barra de status 
possibilita a alteração de algumas funcionalidades.

Para criar um novo documento se direcione ao menu Arquivo → Novo, ou clique 
no botão       da barra de ferramentas. Este comando permite criar arquivos que vão 
abrigar o novo documento. Além disso, a partir dessa opção, podemos gerar novos 
documentos de todos os outros aplicativos do LibreOffice. Digite o texto desejado, e 
em seguida, clique em Arquivo → Salvar, ou clique no botão       . A seguir, a janela 

ATENção: Os elementos apresentados na barra de ferramentas dependem 
do modo de exibição utilizado, para exibir ou ocultar esses elementos temos 
que ir ao menu exibir. 

Lembre-se, o principal objetivo da barra de ferramentas é agilizar o 
acesso aos recursos.

1

2.1.1 Criando um novo documento
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Para abrir um documento vá ao menu Arquivo → Abrir, ou clique no botão         da 
barra de ferramentas, como mostra a Figura 17.

Na janela apresentada na Figura 16 é possível localizar o arquivo que queremos 
abrir, definir o formato e ainda, para facilitar, podemos digitar o nome do arquivo 
que estamos buscando para abrir. Após encontrá-lo, clique sobre o mesmo e depois 
clique no botão Abrir.

A manipulação de textos no Writer é similar a qualquer outro editor de texto, fazen-
do uso desta funcionalidade podemos selecionar, copiar, colar ou mover partes do 
texto digitado para outras áreas do editor. 

2.1.2 Abrindo um documento 

2.1.3 Manipulando textos

mostrada na Figura 16 será aberta. Nesta janela digite o nome do arquivo e escolha 
a pasta para salvá-lo. 

figUrA 16: Salvando um documento.

figUrA 17: Abrindo um documento.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.
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Para selecionar partes do texto usando o mouse:
1-Selecione a parte desejada do texto, clicando com o botão esquerdo do mouse 

e arrastando sobre a área desejada (mantendo o botão pressionado);
2-Caso você queira selecionar outra parte do texto, em conjunto com a parte já 

selecionada, pressione a tecla Control e use o mouse novamente para selecionar a 
nova parte do texto;

3-Refaça esse processo quantas vezes for necessário.

A seleção que acabamos de descrever é denominada de seleção padrão. No Writer 
podemos fazer outros tipos de seleção, por exemplo, a seleção em bloco, como mostra 
o exemplo da Figura 18. Na seleção em bloco o texto é selecionado verticalmente. 

Além de utilizar o mouse, podemos fazer uso do teclado para selecionar o texto 
desejado. Ao finalizar a seleção do texto, podemos copiar, apagar, alterar a forma-
tação ou recortar.

Após a etapa de seleção do texto, podemos copiar ou mover a parte selecionada 
dentro do mesmo documento ou documentos diferentes. Para realizar essa ação 
você pode arrastar o texto selecionado com o mouse, ou usar o menu Editar, nas 
as opções      para mover o texto, ou     e, ao final, a opção        .

Ao colar o texto usando a opção   toda a formatação original será mantida. 
Caso você queira colar o texto sem formatação deve utilizar o menu Editar → Colar 
especial, e selecionar Texto sem formatação.

figUrA 18: Seleção em blocos.

foNTE: dos autores, 2016.

sAiBA mAis: Pesquise como selecionar texto utilizando o teclado.3

ATENção: Se direcione ao final do material didático e realize a atividade 
proposta para esse item.1
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Após digitar um texto, faz-se necessário formatá-lo, ou seja, alterar a aparência 
do mesmo. Caso você tenha digitado uma palavra ou até mesmo um parágrafo é 
possível exclui-lo. Antes, porém temos que selecionar o texto a ser formatado. Para 
isso, basta clicar no início do texto, segurar (manter o botão do mouse pressionado) 
e arrastar o mouse até onde se deseja selecionar.

Para alterar a fonte do texto, podemos utilizar a barra de formatação, ou as opções 
presentes contidas no menu Formatar → Caractere. A princípio vamos formatar 
o texto (ou fonte) utilizando a barra de formatação, como mostra a Figura 19.

Ao localizar a barra de formatação, escolha as formatações desejadas (Tipo de letra, 
tamanho e efeitos), conforme a ilustração da Figura 19.

Além da fonte, também é possível alterar o formato da página clicando em 
Formatar → Página, conforme funcionalidades apresentadas na Figura 20. Nesta 
opção é possível alterar o formato do papel, margens, inserir contornos em páginas, 
dividir em colunas, criar cabeçalhos e rodapés.

FORMATANDO UM DOCUMENTO
2.2

figUrA 19: Barra de formatação.

figUrA 20: Formatação da página.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

sAiBA mAis: Existem algumas maneiras de excluir uma palavra ou parte do 
texto, para isso, selecione a informação a ser excluída e aperte a tecla Delete.3
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Além das opções apresentadas anteriormente, existem outras possibilidades dis-
postas no menu Formatar. Também é possível formatar um texto, após selecioná-lo, 
clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o texto selecionado. Ao executar 
essa ação o menu de formatação irá se abrir, escolha a opção desejada de forma-
tação e aplique-a no texto.

2.2.1 Outras possibilidades de formatação

ATENção: Se direcione ao final do material didático e realize a atividade 
proposta para esse item.1
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O Writer possui vários estilos pré-definidos. Um estilo, é por definição, um conjunto 
de formatos que você pode aplicar às páginas, textos, quadros e outros elementos 
que estejam selecionados, com a finalidade de alterar sua aparência. Uma das 
principais vantagens de se utilizar estilos é que, quando você aplica um estilo, 
aplica-se todo um conjunto de formatos ao mesmo tempo, no texto selecionado, 
por exemplo, o tipo de fonte, tamanho, cor, negrito, sublinhado, etc. Desta forma, 
caso queira alterar a aparência em todas as partes de texto em que foi aplicado o 
estilo específico, basta fazer a alteração nesse estilo e o restante do documento irá 
ser atualizado automaticamente. 

Para utilizar os estilos, no seu documento, clique Exibir → Estilos e formata-
ção, e a janela apresentada na Figura 21 irá ser aberta, mostrando todos os estilos 
disponíveis.

O Writer possui vários estilos pré-definidos, conforme apresentado na Figura 21. 
Você pode escolher aplicar um dos estilos oferecidos, modificar, ou até mesmo 
criar novos estilos. 

Para aplicar um dos estilos, por exemplo, o “Título 1” devemos seguir os passos:
1) Primeiramente temos que deixar a barra de estilos e formatação visível, para 

isso clique em Formatar → Estilos e Formatação, ou pressione a tecla F11. A janela 
de Estilos e Formatação mostra os tipos de estilos disponíveis (Figura 21). Caso 
queira, é possível mover essa janela para outra posição na tela, ou embuti-la em 
uma borda, para isso mantenha pressionada a tecla Ctrl e arraste-a pela barra de 
título, no lugar desejado.

ESTILOS
2.3

figUrA 21: Estilos de formatação.

foNTE: dos autores, 2016.

2.3.1 Aplicando estilos
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2) Para facilitar a escolha do estilo desejado, clique em um dos ícones, no alto à 
esquerda da janela de Estilos e Formatação (Figura 21), para exibir a lista de estilos 
referente à categoria selecionada (     estilos de parágrafos,      estilos de caracteres,          

estilos de quadros,        estilos de páginas e       estilos de listas).
3) Para aplicar um estilo específico, exceto para estilos de caracteres, posicione 

o ponto de inserção no parágrafo, quadro ou página, e clique duas vezes no nome 
do estilo desejado. Para o estilo de caractere, antes de alterá-lo devemos selecionar 
os caracteres e, na sequência, aplicar o estilo.

Para modificar um dos estilos apresentados na caixa de Estilos e formatação clique 
com o botão esquerdo do mouse sobre o nome do estilo desejado, depois, no menu 
de contexto e escolha a opção modificar, conforme apresentado na Figura 22.

A caixa de diálogo apresentada na Figura 22 é referente ao estilo Título 3; ela possui 
várias abas, escolha a aba correta e faça as alterações. Vale ressaltar que, dependendo 
do estilo a ser alterado, a caixa de diálogo pode sofrer alterações.

Para criar um novo estilo utilizando o Novo estilo a partir da seleção, clique em 
       , na sequência a caixa de diálogo Criar Estilo é exibida. Inicialmente, digite o 
nome do novo estilo e clique o botão             . O nome atribuído ao novo estilo será 
inserido na janela de Estilos e formatação, conforme passos apresentados, grafi-
camente, na Figura 23.

2.3.2 Modificando estilos

2.3.3 Criando novos estilos

figUrA 22: Modificando estilos.

foNTE: dos autores, 2016.
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Ao criar o novo estilo denominado nomeDoNovoEstilo, conforme representado 
graficamente na Figura 23, temos que fazer as devidas formatações. Para isso, apli-
que os mesmos passos que utilizamos para alterar os estilos existentes.

figUrA 23: Criando um novo estilo.

foNTE: dos autores, 2016.
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Uma das aplicações mais comuns dos estilos, vistos anteriormente, é a criação 
de um sumário. Antes, porém faz-se necessário aplicar corretamente os estilos 
necessários para compor os itens do sumário, tais como Título 1, Título 2 e assim 
por diante. A diferença entre os títulos está no nível dos mesmos, por exemplo, o 
Título 1 está em nível mais alto, deve receber a numeração 1, já Título 2 recebe um 
nível mais baixo, o nível 2, e sua numeração será da ordem 1.1, já o Título 3, está 
no nível 3 e recebe a numeração da ordem 1.1.1, e assim por diante.

Ao aplicar corretamente os estilos e utilizar a funcionalidade sumário você tem a 
possiblidade de construir um índice automatizado do conteúdo. No Writer existem 
várias maneiras de se criar um sumário, a princípio vamos utilizar a configuração 
padrão. Porém antes de iniciar tenha certeza que foram aplicados corretamente os 
estilos. Basicamente, para se criar o sumário, devemos seguir os passos descritos 
abaixo:

1) Relembrando a necessidade de definir corretamente os estilos, faz-se neces-
sário usar estilos diferentes para parágrafos e níveis de títulos (Título 1, Título 2, 
Título 3). O sumário será composto pelos títulos.

2) Após definir os estilos, posicione o cursor onde será inserido o sumário.
3) Clique em Inserir → Sumário e Índice → Sumário, Índice ou bibliografia...
4) Como resultado da ação, no item 3, a caixa de diálogo apresentada na Figura 

24 será exibida. Na sequência clique no botão OK e o sumário será inserido.

Durante a criação do documento, caso você tenha inserido ou apagado novos textos 
ou títulos faz-se necessário atualizar o sumário, pois podem existir números de 
páginas e nomes de títulos desatualizados. Para isso, clique com o botão direito do 
mouse sobre o sumário, conforme mostra a Figura 25, e escolha a opção atualizar.

SUMÁRIO E ÍNDICE
2.4

figUrA 24: Inserindo um sumário.

foNTE: dos autores, 2016.
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Observe que na Figura 25 os estilos do tipo título não estão numerados. Caso quei-
ra numerá-los, acesse o menu Formatar → Marcadores e numeração ou clique 
no ícone       . Serão exibidas, então, as opções de marcação e numeração, como 
mostra a Figura 26.

Na sequência escolha a aba Estrutura de tópicos e a opção número com todos 
os níveis, e finalize clicando em OK, conforme selecionado na Figura 26. Repita 
essa ação para todos os estilos do tipo título que você tiver em seu documento e, 
ao final, atualize o sumário para que ele apareça com a numeração inserida.

figUrA 25: Alterando o sumário.

figUrA 26: Inserindo numeração nos títulos.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

2.4.1 Títulos numerados
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CABEÇALHO E RODAPÉ
2.5
Cabeçalhos e rodapés são textos que aparecem nas áreas superior e inferior das 
páginas. Geralmente, cabeçalhos mostram o nome do título ou do capítulo do do-
cumento, já o rodapé mostra, por exemplo, a numeração das páginas do documento. 
É importante destacar que as informações inseridas no cabeçalho ou rodapé são 
apresentadas em todas as páginas do documento, que tenham o mesmo estilo 
de página.

Para inserir um cabeçalho, clique em Inserir → Cabeçalho e rodapé → Ca-
beçalho →Todo. O campo, no canto superior da tela, para inserção do texto será 
apresentado. Basta digitar o texto desejado, como mostra a Figura 27.

Você também pode inserir outras informações tais como títulos do documento 
ou do capítulo. Para inserir essas informações podemos utilizar a opção campos. 
Dessa forma, se estes campos forem alterados no texto, as informações também 
serão automaticamente alteradas no cabeçalho ou rodapé. Para inserir um campo 
com o título do documento, dentro do cabeçalho, procedemos da seguinte forma:

1) Clique em Arquivo → Propriedades → Descrição e no espaço referente ao 
nome do título, digite o texto referente ao nome do título do documento.

2) Posicione o cursor dentro da parte que corresponde ao cabeçalho da página.
3) Clique em Inserir → Campos → Título. O texto atribuído ao título do docu-

mento será inserido no cabeçalho.
4) Para mudar o texto referente ao título do documento, refaça o passo 1, clicando 
em Arquivo → Propriedades → Descrição e altere o texto.

Agora vamos inserir a numeração de páginas no rodapé, com a finalidade de numerar 
automaticamente as páginas de um documento. Para isso vamos seguir os passos:

1) Clique em Inserir → Cabeçalho e rodapé → rodapé → Todo.
2) Posicione o cursor no rodapé (onde será inserida a numeração) e selecione 

Inserir → Campos → Número da página.
É importante lembrar que, além do campo número da página, você pode inserir 

outros campos, por exemplo, o total de páginas e, caso julgue necessário, também 
é possível inserir textos.

figUrA 27: Inserindo um cabeçalho.

foNTE: dos autores, 2016.

2.5.1 Inserindo numeração de páginas
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TABELAS
2.6
As tabelas ou quadros, no Writer, são importantes para a organização e apresentação 
de informações. Elas são constituídas por células organizadas em linhas e colunas 
que podem receber como conteúdo imagens, textos ou números. Dependendo do 
objetivo pelo qual ela foi criada, uma tabela pode conter elementos mais simples, 
até os mais complexos, por exemplo, fórmulas para executar cálculos matemáticos.

Para inserir uma nova tabela, posicione o cursor onde você quer que a tabela apa-
reça, e siga os passos abaixo:

1) No menu principal, selecione Tabela → Inserir Tabela...., ou pressione as 
teclas CTR+F12,

2) Na caixa de diálogo iNsErir TABElA, que será exibida, informe um nome para 
a tabela, a quantidade de colunas e linhas, conforme apresentado na Figura 28. 
Vale ressaltar que a opção Repetir linhas de título nas novas páginas deverá ser 
utilizada para as tabelas que ocuparem mais de uma página. A opção Borda tem 
por finalidade contornar cada célula da tabela com uma borda; esta borda pode ser 
modificada ou removida mais tarde. Caso você opte por usar o botão Autoformatar, 
conforme apresentado na Figura 28, serão apresentadas várias opções pré-definidas 
de formato, escolha uma delas e clique em ok.

3) Após concluir as alterações clique no botão Inserir.

Outra maneira de inserir uma tabela é clicando no ícone          , na barra de ferra-
mentas Padrão. Escolha a quantidade de linhas e colunas. Selecione a quantidade 
de linhas e colunas que você pretende inserir na tabela, conforme Figura 29. Após 
definir a quantidade de linhas e colunas dê um clique para criar a tabela.

figUrA 28: Inserindo uma tabela.

foNTE: dos autores, 2016.

2.6.1 Inserindo novas tabelas
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figUrA 29: Inserindo uma tabela.

figUrA 30: Inserindo linhas ou colunas.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

2.6.2 Inserindo linhas e colunas
Após criar uma tabela é possível inserir qualquer quantidade de linhas ou colunas. 
Para isso siga os passos abaixo:

1) Posicione o cursor na linha ou coluna onde você deseja inserir novas linhas 
ou colunas e dê um clique com o botão direito do mouse.

2) O menu de contexto, conforme Figura 30 será exibido. Selecione, então, Inserir 
→ Linhas... ou Colunas.... 

Essa ação fará aparecer uma caixa de diálogo (Figura 31), onde é possível selecionar 
o número de linhas ou colunas a ser adicionado, e se elas devem aparecer antes 
ou após a célula selecionada.

3) Defina a quantidade de linhas ou colunas a serem inseridas, conforme mostra 
a Figura 31 e escolha a posição para inserir as novas linhas ou colunas para antes 
ou depois da posição atual do cursor.
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figUrA 31: Inserindo linhas ou colunas.

figUrA 32: Inserindo fórmulas.

figUrA 33: Inserindo a fórmula Sum.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

2.6.3 Inserindo fórmulas

4) Clique no botão OK para fechar a caixa de diálogo.

Outra forma de inserir novas linhas ou colunas é por meio da opção Tabela → 
Inserir → Linhas ou Colunas, conforme opção do menu de contexto.

No Writer, assim como no Calc, que veremos na unidade 3, também é possível a 
criação de fórmulas envolvendo cálculos simples e operadores lógicos, conforme 
apresentado na Figura 32.

Analisando a tabela Listas de compras, apresentada na Figura 32, vemos a linha 
Total. Nela, o valor R$ 44,00 foi calculado usando a fórmula de sum (soma). Para 
inserir a fórmula digite o sinal de igual na célula desejada, neste caso, logo após 
o Total, o que corresponde à célula B6. A barra de fórmulas irá aparecer, escolha 
a função Soma, e marque com o mouse as células que serão somadas, no nosso 
exemplo de <B3:B5>. A Figura 33 mostra, graficamente, o resultado desse processo.
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É importante destacar que, ao trabalhar com cálculos mais complexos, devemos 
usar o editor de planilhas, o Calc, que será estudado na próxima unidade.

No exemplo anterior, da Figura 33, a célula que contém o texto Listas de compras 
foi mesclada, ou seja, ela ocupa duas colunas, A1 e A2. Para realizar essa ação ini-
cialmente marque com o mouse as duas colunas e depois escolha a opção mesclar, 
conforme representado na Figura 34.

2.6.4 Mesclando e dividindo células

figUrA 34: Mesclar células.

foNTE: dos autores, 2016.



3
CALC PLANILHA 

ELETRÔNICA
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INTRODUÇÃO

Após a criação de arquivos do tipo texto, vamos utilizar outra ferramenta do 
pacote Libre-Office para criar outros tipos de arquivos, as planilhas eletrô-
nicas. Uma planilha eletrônica no Libre-Office – Calc é constituída por no 

máximo de 1.048.576 linhas e 1024 colunas, considerando cada folha da planilha 
(liBrEofficE, 2016).

Uma planilha possui várias folhas individuais, cada uma delas contendo células 
que podem ser identificadas por um endereço próprio, formado pelo número da 
linha (horizontal) e a letra da coluna (vertical), aos quais ela pertence, conforme 
representado, graficamente, na Figura 35.

Cada uma das células guarda elementos individuais, como por exemplo, textos, 
números e fórmulas. Embora exista um número limitado de linhas e colunas em 
uma folha da planilha, para todos os efeitos práticos, ela possui todo o espaço ne-
cessário para realizar qualquer cálculo e, acima de tudo, de forma bem prática e 
rápida. O elemento básico de uma planilha é a célula. Ela é a unidade básica para 
introdução e manipulação de valores. A célula pode, também, ser entendida como 
uma área de edição unitária.

figUrA 35: Endereço de uma célula.

foNTE: dos autores, 2016.

ATENção: Os conceitos de colUNAs, liNhAs, célUlAs e ENdErEços são 
muito importantes, por isso antes de prosseguir, é importante que tenha 
compreendido na íntegra tais conceitos.

1
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Neste panorama, uma planilha seria formada por milhões de pequenas áreas de 
edição, nas quais você pode editar textos ou fórmulas, que serão, sob certas condi-
ções, referenciadas ou utilizadas por outras células. Assim, uma planilha nos fornece 
a passibilidade de calcular, analisar e administrar dados por meio de ferramentas, 
próprias dos editores de planilhas, como por exemplo, gráficos, filtros, etc. 

Para descrever melhor estas possibilidades de trabalho, este capítulo foi divi-
dido em 7 seções. A seção 3.1 descreve as principais ações apresentadas na janela 
principal do Calc. A seção 3.2 fala das operações com células ou folhas. A seção 3.3 
descreve as principais formatações de uma planilha. A seção 3.4 trabalha com a 
criação de fórmulas. A seção 3.5 relata as principais funções pré-definidas no Calc. 
A seção 3.6 mostra como se cria gráficos, a partir de dados oriundos das planilhas. 
A seção 3.7 descreve os filtros.
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O Calc possui alguns menus, com funções semelhantes ao Writer, que estudamos 
na unidade anterior. Vamos estudar a janela principal, apresentada na Figura 36, 
focando nos itens que são novidades (diferentes dos existentes no Writer).

A seguir serão detalhadas as informações apresentadas na Figura 36:

a) Barra de fórmulas (Figura 37): A barra de fórmulas é a base do Calc, com ela 
podemos criar fórmulas para manipular as informações de maneira a solucionar 
os problemas que estamos buscando respostas, por exemplo, calcular o total de 
uma lista de compras, ordenar informações, etc.

Ao clicar no botão do assistente de função, abrirá uma caixa de diálogo onde nós 
podemos pesquisar várias funções disponíveis. Além disso, possibilita entender 
os parâmetros de entrada, bem como uma breve explicação do funcionamento 
da respectiva função.

Ao clicar no Botão de Soma, essa ação irá inserir uma fórmula na célula sele-
cionada, cuja finalidade é somar os valores numéricos das células acima dela. Se 
não houver números acima da célula selecionada, a soma será feita pelos valores 
das células à esquerda.

JANELA PRINCIPAL DO CALC
3.1

figUrA 36: Janela principal do Calc.

figUrA 37: Barra de fórmulas.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.
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Já o Botão de Função tem por finalidade inserir um sinal de igual (=) na célula sele-
cionada e na Linha de Entrada de dados, ativando a célula para inserir as fórmulas. 
Após clicar no Botão de Função o botão de soma irá mudar para        , e o Botão de 
Função irá mudar para        .

Por fim, a Linha de Entrada de Dados, possibilita a edição do conteúdo, utili-
zando a própria Linha de Entrada de Dados. Para editar uma informação clique 
na Linha de Entrada de Dados e faça as suas alterações. Outra maneira de alterar 
o conteúdo de uma célula selecionada, é dar um duplo clique para editar e, na 
sequência, fazer as alterações desejadas.
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OPERAÇÕES COM CÉLULAS 
OU FOLHAS

3.2

Uma das primeiras operações que iremos fazer em uma planilha é a seleção de 
células. Elas podem ser selecionadas de várias maneiras e combinações. Vamos 
começar selecionando uma única célula. Para realizar esta ação basta clicar com 
o botão esquerdo do mouse sobre a célula, conforme apresentado, graficamente, 
na Figura 38.

Na Figura 38 é possível observar uma célula com a borda preta, em negrito, indi-
cando que a respectiva célula está com o foco. Também é possível verificar a célula 
que está com o foco observando o endereço na caixa de nomes.

Se quisermos selecionar um grupo contíguo de células, temos algumas opções, 
utilizando o teclado ou o mouse. Começaremos utilizando o mouse:

Para selecionar um grupo de células usando o mouse faça os seguintes passos:
1) Clique em uma célula.
2) Pressione e segure o botão esquerdo do mouse.
3) Arraste o mouse para selecionar as células desejadas.
4) Uma vez selecionado o bloco de células, solte o botão do mouse.

Nesta segunda opção vamos utilizar o teclado para fazer a seleção das células, para 
isso siga os passos abaixo:

1) Clique com o mouse e selecione a célula que será o início do grupo de células 
a ser selecionado.

2) Segure a tecla Shift, e utilize as teclas de setas (teclas de direcionamento: seta 
para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita) para selecionar o restante 
do grupo de células.

figUrA 38: Seleção de uma única célula.

foNTE: dos autores, 2016.

3.2.1 Seleção de grupos de células contíguos
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sAiBA mAis: Busque outras formas para selecionar um grupo de células, por 
exemplo, utilizando a caixa de nomes.3

O resultado para qualquer uma das operações de seleção do grupo de células con-
tíguas está representado, graficamente, na Figura 39.

Em um grupo de células não contíguas os grupos estão separados, desta forma 
teremos que fazer uso da tecla Control (ou Ctrl), veja os passos abaixo:

1) Selecione a célula, ou grupo de células utilizando um dos métodos descritos 
na seção 3.2.1.

2) Vá até o próximo grupo de células a ser selecionado, movendo o mouse até o 
início do próximo grupo, ou de uma célula única.

3) Pressione e segura a tecla Ctrl e clique e arraste o mouse para selecionar um 
grupo de células desejadas.

4) Repita os passos 2 e 3, caso necessário.

Os resultados das ações descritas anteriormente, nos passos de 1 a 4, estão repre-
sentados, graficamente, na Figura 40.

Podemos selecionar uma linha ou coluna inteira. A princípio, para fazer uma destas 
duas operações siga os passos:

1) Para selecionar colunas, clique com o botão esquerdo do mouse sobre a letra 
correspondente ao nome da coluna.

figUrA 39: Seleção de um grupo de células contíguas.

figUrA 40: Seleção de um grupo de células não contíguas.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

3.2.2 Seleção de grupos de células não contíguas

3.2.3 Trabalhando com linhas e colunas
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Além de selecionar linhas e colunas podemos selecionar de uma só vez uma folha 
(planilha). Para isso, clique na pequena caixa entre a o identificador da coluna A 
e o identificador da linha 1, conforme representado, graficamente, na Figura 42.

figUrA 41: Inserir linhas ou colunas.

foNTE: dos autores, 2016.

3.2.4 Trabalhando com folhas

2) Para selecionar linhas, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o número 
correspondente ao nome da linha.

Também é possível selecionar múltiplas linhas ou colunas, de forma contígua ou 
não contígua:

1) Clique na letra referente à primeira coluna ou linha do grupo.
2) Pressione e segure a tecla Shift.
3) Clique na letra referente à última coluna ou linha do grupo.

Para selecionar grupos de múltiplas colunas ou linhas não contíguas faça:
1) Clique na letra referente à primeira coluna ou linha do grupo.
2) Pressione e segure a tecla Ctrl.
3) Clique em todas as colunas ou linhas subsequentes desejadas, mantendo a 

tecla Ctrl pressionada.

Além de selecionar colunas e linhas também podemos removê-las ou inseri-las, 
para isso siga os passos abaixo:

1) Clique sobre a letra referente à coluna ou o número referente à linha. Na 
sequência será apresentado o menu de contexto, conforme mostra a Figura 41.

2) Escolha a ação deseja e clique sobre ela.
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Também podemos fazer essa mesma ação pressionando, simultaneamente, as 
teclas Ctrl+A para selecionar uma folha inteira.

As folhas podem ser apagadas, inseridas ou renomeadas. Para verificar umas 
destas possibilidades clique sobre o nome da planilha com o botão direito do mouse. 
Ao fazer essa ação o menu de contexto irá aparecer, na sequência basta escolher 
uma das três opções, como mostra a Figura 43.

Ao clicar com o mouse na opção1 Inserir planilha... a janela Inserir planilha 
aparecerá. Escolha a posição e digite o nome da nova planilha. Caso a opção seja 
Renomear planilha... a janela Renomear planilha aparecerá, logo você deve digitar 
o novo nome e clicar em OK.

figUrA 42: Seleção de uma folha (planilha) inteira.

figUrA 43: Inserção, remoção ou exclusão de planilhas.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.
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Os dados inseridos nas planilhas da ferramenta Calc podem ser formatados de 
várias maneiras. No caso de uma tabela, formatá-la significa alterar a cor de fundo, 
borda, tipo e tamanho da letra, entre outras opções. Algumas dessas formatações 
podem ser feitas utilizando os ícones da Barra de ferramentas. Antes de começar a 
formatar é preciso selecionar a célula ou o grupo de células. Após a seleção, clique 
com o botão direito do mouse sobre o grupo de células e selecione, no menu de 
contexto, a opção Formatar células. A seguir serão detalhadas as principais opções 
de formatação existentes.

O Calc essencialmente é desenvolvido para trabalhar com números. Desta forma, 
a maior parte das células é preenchida com valores numéricos. Existem várias 
categorias e formatos diferentes de números que podem ser aplicados às células, 
conforme Figura 44. Inicialmente, ao criar uma planilha, todas as células vêm 
formatadas na categoria de Número e o formato Geral. Para alterar esse formato 
selecione a célula, a categoria, o novo formato, idioma e as demais opções.

A seguir será detalhada cada uma das categorias apresentadas na Figura 44:
Todos: Apresenta todos os formatos para que você possa selecionar um entre eles.
Definidos pelo usuário: Ao utilizar esta opção podemos definir novos tipos, por 

exemplo, o número do CEP dos alunos matriculados na nossa disciplina.
Número: Ao escolher essa categoria, podemos formatar a célula com valores 

numéricos inteiros, ou decimais, escolher a quantidade de casas decimais e ainda 

FORMATAÇÃO
3.3

figUrA 44: Formatação de números.

foNTE: dos autores, 2016.

3.3.1 Números
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podemos escolher se desejamos exibir números com separadores de milhar e a 
forma de exibição dos números negativos.

Porcentagem: Nesta opção os valores são exibidos no formato de porcentagem, 
ainda podemos configurar a quantidade de casas decimais.

Moeda: Ao escolher o formato apropriado, no nosso caso o BRL RS Português 
(Brasil), o valor numérico é precedido do símbolo de moeda, além disso, é possível 
escolher a quantidade de casas decimais.

Data: O Calc oferece uma infinidade de formatos para data, por exemplo, a 
data usando somente números (26/11/2016) ou números e texto (sábado, 26 de 
Novembro de 2016). 

Hora: A opção de exibição da hora apresenta várias opções para escolha, é possível 
exibir no formato data e hora, no AM/PM, ou 24 horas, com ou sem os segundos.

Científico: Exibe os números no formato de notação científica, por exemplo, o 
número 2000 (dois mil) pode ser representado matematicamente como sendo 2x11 
x 10³ já no Calc ele é exibido como 2,00E+3.

Fração: Apresenta os números em formato de fração, por exemplo, o número 
0,5 é representado como sendo 1/2.

Valor lógico: Formata a célula com valor booleano (falso ou verdadeiro).

Conforme apresentado na Figura 45 existe uma infinidade de fontes que podem 
ser utilizadas nos dados existentes nas planilhas. Primeiramente escolha o tipo da 
fonte, depois o estilo e na sequência o tamanho.

Em princípio, a fonte é formatada sem efeitos, mas podemos inserir cor, relevo, 
sobrelinha, tachado e sublinhado, como mostram as opções da Figura 46. 

3.3.2 Fontes

3.3.3 Efeitos da fonte

figUrA 45: Formatação da fonte.

foNTE: dos autores, 2016.
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Na aba de alinhamento, temos as opções horizontal e vertical, como mostra a 
Figura 47. Essa mesma formatação pode ser feita utilizando os ícones disponíveis 
na barra de ferramentas.

Neste contexto, a configuração da quebra automática de texto torna-se um conhe-
cimento bem importante, visto que podemos digitar um texto maior que a largura 
da coluna. Para realizar a adequação do texto temos que fazer a quebra automá-
tica, conforme apresentado na Figura 47. Para isto, marque a opção Disposição 
automática do texto e na sequência clique em OK. Além da quebra automática 
podemos inserir as quebras manualmente, no texto, para isso, clique duas vezes 
sobre a célula, onde o texto está digitado, depois posicione o cursor onde a linha 
deverá ser quebrada e pressione Ctrl+Enter.

3.3.4 Alinhamentos

figUrA 46: Formatação de efeitos da fonte.

figUrA 47: Formatação do alinhamento do texto.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.
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Outro ponto que merece destaque é a orientação do texto. Podemos dispor o texto 
em qualquer ângulo, basta escolher o grau e na sequência clique em OK. Os resul-
tados dessas ações estão apresentados, graficamente, na Figura 48.

Para formatar a célula ou conjunto de células com bordas, primeiramente é pre-
ciso marcar as células onde se deseja inserir bordas. Para isso clique com o botão 
direito do mouse sobre as células selecionadas e, no menu de contexto que irá 
surgir, escolha Formatar células e, na sequência escolha a aba Bordas (Figura 49).

Na aba Bordas escolha a disposição das linhas, o estilo e a cor da linha. Também 
podemos inserir espaçamento entre o texto e as bordas e ainda definir sombras. 
O resultado da aplicação das configurações dispostas na Figura 49 é apresentado 
na Figura 50.

figUrA 48: Aplicação da quebra e orientação do texto.

figUrA 50: Aplicação da quebra e orientação do texto.

figUrA 49: Formatação de bordas.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

3.3.5 Bordas
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Para formatar o plano de fundo das células temos que, primeiramente, selecionar o 
grupo de células que deverá ser alterado. Após a seleção clique com o botão direito 
do mouse sobre as células selecionadas e, no menu de contexto que será exibido, 
escolha Formatar células e, na sequência, escolha a aba Plano de fundo, como 
mostra a Figura 51.

Conforme apresentado na Figura 51 foi escolhido a cor Turquesa 9 para plano de 
fundo do grupo de células selecionadas.

Para esconder ou exibir células primeiramente selecione o grupo que será escondido 
ou exibido. Após a seleção clique com o botão direito do mouse sobre as células 
selecionadas e, no menu de contexto que será exibido, escolha Formatar células 
e, na sequência, escolha a aba Formatar células, como mostra a Figura 52.

figUrA 51: Inserção do plano de fundo.

figUrA 52: Proteção de célula.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

3.3.6 Plano de fundo

3.3.7 Proteção da célula
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A criação de fórmulas, no Calc, obedece as regras da matemática, ou seja, temos 
que usar parênteses ou chaves para definir a prioridade das operações. Para digitar 
uma fórmula inicie com sinal de igual (“=”) e depois insira os endereços das células 
e as operações desejadas. 

Os operadores são utilizados nas fórmulas independentemente do tipo da função 
utilizada. Os quadros 2, 3 e 4 apresentam alguns operadores utilizados no Calc.

CRIAÇÃO DE FÓRMULAS
3.4

3.4.1 Operadores

qUAdro 2: Operadores comparativos.

qUAdro 4: Operadores aritiméticos.

qUAdro 3: Operadores de referência.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.
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As fórmulas são usadas quando queremos que o conteúdo de uma célula mostre 
o resultado da operação matemática previamente definida. Podemos pensar nas 
fórmulas como sendo equações que executam cálculos sobre valores existentes 
na planilha. 

Vale frisar que o usuário tem que montar as fórmulas, levando em consideração 
a necessidade naquele momento. Também dizemos que as fórmulas são a parte 
inteligente da planilha, pois elas fazem os cálculos atualizando o resultado de acordo 
com as alterações dos dados de entrada, não é exagero dizer que sem as fórmulas 
a planilha seria um amontoado de textos e números, sem finalidade específica.

Para acessar a fórmula, contida em determinada célula, faz-se necessário dispor 
o foco para a célula em questão ou clicar duas vezes com o mouse sobre ela, como 
mostra a Figura 53.

Até o momento explicamos que o usuário tem que criar as fórmulas em cada uma 
das células. Entretanto, sabemos que existem planilhas muito longas e possuem 
fórmulas que se repetem. Neste caso, bastar criar a fórmula uma única vez e replicá-la.

Para replicar a fórmula presente na célula D4 (Figura 54), clique sobre a célula. 
Veja que aparecerá no canto inferior direito a alça de preenchimento. Passando o 
mouse sobre ela, o ponteiro torna-se uma cruz preta, e, segurando o botão esquerdo 
do mouse, você deve arrastar até a célula D9. Ao soltar o botão do mouse a fórmula 
será replicada. Neste exemplo, tanto a linha quanto a coluna variam, veja: D5= B5*C5, 
D6=B6*C6, D7= B7*C7, D8= B8*C8 e D9= B9*C9. Ao realizar esse procedimento, a 
célula B5 passa a ser B6, e D5 passa a ser D6, e assim por diante. A esse conceito 
atribuímos o nome de referência relativa.

No exemplo da Figura 53, a multiplicação de B4 * C4 é calculada na célula D8.

3.4.3 Copiando fórmulas

3.4.2 Criação de fórmulas

figUrA 53: Edição de fórmulas.

foNTE: dos autores, 2016.

sAiBA mAis: Pesquise mais sobre referência relativa.3
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figUrA 54: Edição de fórmulas.

figUrA 55: Copiando fórmulas por referência.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

Agora vamos converter o valor total, que está em R$ (real) para dólar, conforme 
mostra a Figura 55.

As fórmulas inseridas na coluna E são E4=C1*D4, E5=C1*D5, E6=C1*D6, E7=C1*D7, 
E8=C1*D8 e E9=C1*D9. Observe que o endereço da célula C1 não muda, é o mes-
mo em todas as fórmulas. Neste exemplo a célula C1 permanece com o endereço 
inalterado, ou seja, o endereço da célula permanece o mesmo durante a replicação 
da fórmula. A este conceito atribuímos o nome de referência absoluta.

Exemplificando o conceito de referência absoluta, que tem como premissa básica 
manter inalterado o endereço da célula C1 para todas fórmulas, precisaremos indi-
car ao Calc que o endereço é uma referência absoluta. Para isso, temos que inserir 
o sinal de “$” entre a coluna e a linha, digitando a fórmula da seguinte maneira: 
E4=$C$1*D4. Feito isso, podemos copiar a fórmula para as demais células, usando 
a alça de preenchimento, conforme apresentado no exemplo anterior.

sAiBA mAis: Pesquise mais sobre referência absoluta.3
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figUrA 56: Introdução às funções.

foNTE: dos autores, 2016.

Podemos dizer que as funções são fórmulas pré-definidas no Calc, que efetuam 
cálculos usando valores específicos. Como as funções já estão definidas, a utilização 
destas permite economizar tempo e trabalho na criação de uma equação. 

No Calc existem vários tipos de funções, que vão desde as mais simples até as 
mais complexas. A maioria das funções recebem valores, para efetuar cálculos, de-
nominados de argumentos, em uma determinada ordem ou estrutura. Basicamente, 
todas as fórmulas possuem a mesma estrutura:

=Nome da Função (primeira célula a ser calculada: última célula a ser calculada)

Assim, como nas fórmulas, as funções também iniciam com um sinal de igual (=), 
conforme ilustrado na Figura 56.

As principais funções existentes no Calc são:

» Função médiA: Retorna a média aritmética dos argumentos, por exemplo, a 
média das quantidades, representada na Figura 56. A função é =MÉDIA(C13:C18).

» Função máximo: Retorna o maior valor de um intervalo de valores, levando em 
consideração o intervalo da Figura 56 a estrutura da função é =MÁXIMO(C13:C18).

» Função míNimo: Retorna o menor valor de um intervalo de valores, levando em 
consideração o intervalo da Figura 55, a estrutura da função é =MÍNIMO(C13:C18).

» Função sE: A função Se é definida como sendo condicional. Em uma função 
condicional, primeiramente temos o teste condicional, o valor caso o teste con-
dicional seja verdadeiro e o valor caso o teste condicional seja falso, conforme 
apresentado no exemplo abaixo. 

Se temperatura > 35, então muito quente, senão quente;

Neste exemplo, o teste condicional é “temperatura > 35”, o valor para o teste 
condicional verdadeiro é “muito quente” e o valor para o teste condicional falso é 

“quente”. Vamos construir o exemplo acima, utilizando a estrutura do Calc. A Figura 
57 apresenta, de forma gráfica, este exemplo de teste condicional.

PRINCIPAIS FUNÇÕES
3.5
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figUrA 57: Função Se.

figUrA 58: Planilha com função Se.

foNTE: dos autores (2016), adaptado por NTE, 2017.

foNTE: dos autores, 2016.

Agora vamos transformar o exemplo da Figura 57 em uma planilha, conforme 
representado na Figura 58.

Note que as fórmulas serão inseridas nas células B2, B3 e B4, conforme exemplo 
abaixo:

=SE(A2>35;"Muito Quente";"Quente")
=SE(A3>35;"Muito Quente";"Quente")
=SE(A4>35;"Muito Quente";"Quente")

Veja que as classificações de temperatura "Muito Quente" e "Quente" estão entre 
aspas, isso é o mesmo que mandar o Calc escrever na célula (B2, B3 ou B4) o que 
estiver entre aspas, dependendo do resultado do teste condicional.

Ao aplicar este tipo de formatação nas células poderemos alterar a formatação 
original de acordo com as condições especificadas. No exemplo as Figura 58 vamos 
adicionar um plano de fundo na cor laranja toda vez que o conteúdo da célula for 
igual a “Quente” e vermelho quando o conteúdo for igual a “Muito Quente”. Para 
realizar essa ação vamos seguir os passos:

 1) Selecione as células de B2 a B4.
 2) Clique, na barra de menus, em Formatar → Formatação condicional → 
Condição, conforme representado, graficamente, na Figura 59.

3.5.1 Formatação condicional
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figUrA 59: Acesso à formatação condicional.

figUrA 60: Aplicando estilo de plano de fundo na cor laranja.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

Na sequência, defina a cor do plano de fundo, conforme vimos anteriormente. A 
Figura 60 ilustra a definição para o valor da célula igual a “Quente” com o plano 
de fundo na cor laranja. Após realizar os passos apresentados na Figura 59, a tela 
apresentada na Figura 60 (1) irá ser exibida. Escolha O valor da célula → igual a → 
digite "Quente", entre aspas duplas. Depois escolha Novo Estilo. Na sequência a 
tela da Figura 60 (2) será exibida. Agora temos que definir o nome do estilo como 
sendo EstiloQuente e clicar na aba Plano de fundo. Nesta tela escolha a cor como 
sendo laranja. Repita os passos para definir a cor vermelha para os conteúdos 
das células igual a “Muito Quente”. O resultado final da aplicação da formatação 
condicional é observado na Figura 60 (Resultado).
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3.5.2 Assistente de funções

Até agora, criamos as fórmulas digitando manualmente todas elas, mas, caso você 
esqueça o nome ou a estrutura de uma função é possível utilizar o assistente de 
funções. Como exemplo, vamos calcular a média das temperaturas, de acordo com 
os passos apresentados na Figura 61.

1) Inicie com um sinal de igual (=) na célula A6, conforme Figura 61 (1).
2) Após clicar no assistente de funções (        ), selecione a categoria como sendo 

Estatística (passo 3) e a função Média (passo 4), clique no botão Próximo (passo 4).
3) Agora vamos clicar no botão selecionar           (passo 5), ele abrirá a tela (passo 

6) para que sejam selecionadas as células que contenham as informações quer 
servirão como parâmetros para o cálculo da média.

4) Após a seleção das células clique no botão OK.

figUrA 61: Assistente de funções.

foNTE: dos autores, 2016.
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Ao trabalhar com planilhas, existem muitas informações numéricas e na maioria 
das vezes temos dificuldades de fazer comparações entre esses dados, ou até 
mesmo dificuldades para entender a tendência das informações. Para facilitar as 
nossas conclusões sobre os dados inseridos nas planilhas o Calc oferece o recurso 
de criação de gráficos. 

Logo, podemos dizer que um gráfico é uma forma elegante de visualizar as in-
formações e, por meio deles, é possível compreender detalhes e compreender as 
informações de uma planilha. Ressalta-se que tais informações dificilmente são 
encontradas apenas olhando os dados numéricos. 

Para facilitar o entendimento do processo de criação de gráficos, vamos digitar 
um exemplo que trabalha com as informações das notas dos alunos, conforme 
apresentado na Figura 62.

No exemplo da Figura 62, temos como fonte de dados uma tabela que possui as 
informações da primeira avaliação, da segunda avaliação e da média das notas dos 
alunos, para uma determinada turma do curso de Licenciatura em Computação. 
Com base nesta tabela, apresentada na Figura 62, queremos montar um gráfico 
que nos mostre qual dos alunos que obteve a maior nota na primeira avaliação, na 
segunda avaliação e, por fim, na média.

O primeiro passo para construir um gráfico é a seleção das informações que 
irão ser a fonte de dados. Na sequência, acesse o menu Inserir → Gráfico, ou cli-
que na Barra de Ferramentas e escolha o ícone       . Ao clicar em qualquer uma 
dessas duas opções será exibida a janela de auto formatação de gráfico, conforme 
apresentado na Figura 63. Na sequência escolha o tipo de gráfico que será o tipo 
Colunas e clique em Próximo. A janela apresentada na Figura 64 será exibida. Agora 
temos que escolher a sequência dos dados, que pode ser em Linhas ou Colunas.

GRÁFICOS
3.6

figUrA 62: Tabela fonte para criação dos gráficos.

foNTE: dos autores, 2016.
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figUrA 63: Escolha do tipo de gráfico.

figUrA 64: Configurações do intervalo de dados.

figUrA 65: Série de dados.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

Por definição o gráfico está previamente selecionado para apresentar os dados em 
coluna. Caso seja marcada a opção Linhas, o nosso gráfico será lido por linhas de 
forma que cada linha será um elemento do gráfico (o rótulo da coluna será a legen-
da), e o rótulo de colunas será o conteúdo do eixo x. Enquanto que, selecionando 
a opção Colunas, acontecerá o contrário, o gráfico será lido por colunas e o rótulo 
das linhas será a legenda. A Figura 65 apresenta, graficamente, as configurações 
para o intervalo de dados.

Para facilitar o processo de criação do gráfico é recomendado que as informações, 
apresentadas na Figura 65, sejam mantidas, clicando no botão Próximo.
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figUrA 66: Elementos do gráfico.

figUrA 67: Gráfico gerado.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

A seguir, no próximo passo, poderemos inserir o título, subtítulo, nome do eixo x, 
nome do eixo y. Também podemos ativar ou desativar as linhas de grade nos eixos x 
e y e, ainda, solicitar para exibir a legenda e a posição em que a mesma será exibida, 
conforme apresentado na Figura 66.

Ao final clique no botão Concluir. O gráfico será gerado conforme mostra a Figura 67.

Após a finalização do processo de criação do gráfico, é possível fazer qualquer 
modificação, inclusive do tipo de gráfico, para isso, basta dar um duplo clique no 
gráfico gerado e já estaremos no modo de edição. Neste modo podemos alterar 
qualquer informação, inclusive o tipo de gráfico, as escalas dos gráficos dentre 
outras. Para interromper a edição basta pressionar a tecla Esc.
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Quando aplicamos um filtro, estamos garantindo que somente as linhas, ou re-
gistros, que satisfaçam os critérios previamente estabelecidos sejam exibidos. No 
Calc podemos aplicar vários tipos de filtros, abaixo citaremos dois deles: Autofiltro 
e Filtros padrão.

O Autofiltro é um dos filtros mais rápidos de se aplicar, pois não exige configura-
ções prévias. Esse filtro é eficaz quando precisamos trabalhar com textos e números. 
Para aplicar o Autofiltro, primeiramente temos que selecionar a planilha e depois 
clicar em Dados → Autofiltro, conforme representado na Figura 68.

Para aplicar o autofiltro basta clicar em uma das setas, apresentadas na Figura 68 
que a janela com as opções de aplicação do filtro irá aparecer (Figura 69). Escolha, 
por exemplo, classificar em ordem crescente e veja o resultado.

FILTROS
3.7

figUrA 68: Autofiltro.

figUrA 69: Aplicação do autofiltro.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.
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Agora passaremos ao Filtro padrão. Primeiramente temos que marcar a as infor-
mações em que o filtro será aplicado na planilha e depois clicar em Dados → Mais 
filtro → Filtro padrão. Após esse passo, temos que definir o operador, nome do 
campo, a condição e valor para o campo, conforme apresentado na Figura 70.

Além dos filtros, ainda temos a opção de classificação. Ela é bastante útil quando 
temos uma lista extensa de informações, e precisamos inserir um novo registro, 
normalmente, no final. Uma vez inseridas tais informações, é possível classificá-

-las para manter a planilha em uma ordem específica. Para aplicar uma das três 
opções de classificação, primeiramente temos que marcar a as informações em que 
a classificação será aplicada na planilha e depois clicar em Dados → Classificar 
ou Dados → Classificar, ou Classificar em Ordem crescente, ou Classificar em 
Ordem Decrescente.

Utilizando os conhecimentos estudados anteriormente nesta unidade, digite e 
formate a tabela e crie as fórmulas necessárias, conforme mostra a Figura 71.

figUrA 70: Aplicação do filtro padrão.

foNTE: dos autores, 2016.

sAiBA mAis: Pesquise mais sobre classificação.

sAiBA mAis: Pesquise mais sobre formação e criação de fórmulas em planilhas 
eletônicas..

3

3
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figUrA 71: Planilha de exercício.

foNTE: dos autores, 2016.
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INTRODUÇÃO

Após a criação de planilhas eletrônicas, utilizando o LibreOffice – Calc, pas-
saremos a criação de apresentação utilizando o Impress. Quando criamos 
uma apresentação, vale ressaltar que o conteúdo deve ser o foco central, 

logo, os recursos que podem ser utilizados, por exemplo, animações, aplicação de 
sons, dentre outros, têm a finalidade de ressaltar o assunto, mas não devem desviar 
a atenção, dos ouvintes, para os efeitos especiais (mAfrA, 2016)(liBrEofficE.org, 
2016). Veja alguns exemplos abaixo: 

» Músicas ou sons devem ser inseridos de forma ocasional, dessa forma, esses 
efeitos sonoros chamam a atenção para a apresentação, mas o uso frequente pode 
desviar a atenção.

» Outro ponto importante é o ritmo da apresentação, ela não pode ser muito 
rápida, pois se torna cansativa, também não pode ser muito lenta, pois deixa os 
ouvintes sonolentos. O ideal é testar antes de fazer a apresentação aos ouvintes e 
ajustar a velocidade.

» Os slides devem estar em harmonia, ou seja, não pode existir nada em exagero, 
por exemplo, texto, figuras, sons, e até mesmo o tamanho da fonte. O tamanho da 
fonte é importante, pois todos devem ter condições de ler a apresentação, inclusive 
aqueles que estão no fundo da sala.

Nessa disciplina, conforme já mencionado, vamos usar o Impress para construir 
nossas apresentações. Ele é um gerenciador que permite a criação e exibição de 
apresentações, do pacote LibreOffice. Podemos criar, com ele, slides que contenham 
diversos elementos, incluindo textos, listas com marcadores e números, tabelas, 
gráficos estatísticos, ilustrações, fotos, animações e vídeos.

Além disso, assim como nos demais aplicativos do pacote LibreOffice, o Impress 
inclui corretor ortográfico, dicionário, estilos de textos predefinidos e dicionário 
de sinônimos. Ele oferece todas as funcionalidades, que são mais comuns, para 
apresentações multimídia, como os efeitos especiais, animações e ferramentas 
de desenho. O Impress salva e lê em diversos formatos, por isso dizemos que ele 
é compatível com vários outros formatos de editores de apresentações, como por 
exemplo, o Microsoft PowerPoint.

Para que possamos utilizar o Impress na construção de apresentações, temos 
que conhecer alguns elementos que compõem o slide (cada parte da sua apresen-
tação é um slide), tais como o uso de estilos de texto, a aparência do texto, dentre 
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outros. A seguir vamos detalhar os pontos mais importantes para se construir uma 
apresentação em cinco seções. A seção 4.1 apresenta as principais funcionalidades 
da janela principal do Impress. A seção 4.2 trata da criação e formatação de uma 
apresentação. A seção 4.3 aborda a criação do slide mestre. A seção 4.4 relata como 
inserir transições entre os slides. A seção 4.5 apresenta a criação de Animação 
personalizada.
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Começando, vamos abrir o Impress. Clique no menu iniciar do Windows → Libre-
Office Impress, conforme representado, graficamente, na Figura 72.

Quando o Impress for aberto será exibida a janela principal. Ela possui alguns menus, 
com funções semelhantes ao Writer, como mostra a Figura 73. Vamos nos ater aos 
itens que são novidades (não estudados na unidade 2 – Writer e na unidade 3 – Calc), 
sendo o Painel de Slides, Área de Trabalho, e Painel de Tarefas.

JANELA PRINCIPAL DO IMPRESS
4.1

figUrA 72: Abertura do Impress.

figUrA 73: Janela principal do Impress.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.
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O Painel de Slides contém pequenas imagens dos slides que fazem parte da apre-
sentação. Uma das funcionalidades deste painel é permitir a inserção dos slides na 
área de trabalho. Para isso, clique sobre um dos slides deste painel, isto o seleciona 
e o coloca na Área de Trabalho. Na sequência podemos fazer as alterações desejadas 
com relação à formatação do slide.

Já a Barra lateral possui sete funcionalidades, representadas por ícones, posi-
cionados à esquerda, descritas abaixo: 

» Propriedade (      ), com esta funcionalidade é possível alterar o esquema de 
cada um dos slides. Vale ressaltar que o Impress não possibilita a criação de esque-
mas personalizados, podendo ser utilizados somente os já existentes.

» Transição de slides(         ), disponibiliza várias transições (efeitos que são mos-
trados ao trocar o slide durante a apresentação). Além disso esta funcionalidade 
proporciona a seleção da velocidade de transição (lenta, média, rápida), escolha 
da transição automática ou manual e, por fim, o tempo em que o slide selecionado 
será apresentado.

» Animação personalizada (      ), possui uma variedade de animações que 
podem ser escolhidas e adicionadas a palavras, imagens, ou seja, a cada objeto 
contido no slide.

» Páginas mestre (          ), apresenta várias páginas mestre que podem ser escolhidas.
» Estilos e formatação (      ) Apresenta os estilos em que o slide foi formatado.
» Galeria (        ) possui uma série de imagens e sons que podem ser utilizadas 

na apresentação, para isso, basta inseri-los.
» Navegador (      ) possibilita a exibição dos vários slides que compõem a apre-

sentação.

Por fim, a Área de trabalho possui modos de exibições diferentes: Normal, Estru-
tura de tópicos, Notas, Folheto e Classificador de slide:

» Normal, é tida como a principal forma exibição para se trabalhar com slides 
individuais. Podemos usar esta exibição para projetar, formatar, adicionar texto, 
gráficos e efeitos de animação. Para configurar a Área de trabalho no modo de 
exibição Normal clique na barra de menu em Exibir → Normal.

» Estrutura de tópicos, mostra a área de trabalho em tópicos, sendo apresentados 
os títulos, lista de marcadores e lista de numeração para cada slide. Para configurar 
a Área de trabalho no modo de exibição Estrutura de tópicos clique na barra de 
menu em Exibir → Estrutura de tópicos.

» Notas, possibilita a inserção de notas ou comentários, no slide selecionado. 
Para configurar a Área de trabalho no modo de exibição Notas clique na barra de 
menu em Exibir → Notas.

» Folheto, esta opção serve como uma espécie de configuração do layout do 
slide, para uma impressão em folheto. Para configurar a Área de trabalho no modo 
de exibição Folheto clique na barra de menu em Exibir → Folheto mestre. Após 
configurar a quantidade de folhetos, que possui a folha, vá em Arquivo → Imprimir. 
O resultado dessa ação é mostrado na Figura 74. Nesta tela configure a opção de 
imprimir para folhetos.
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figUrA 74: Impressão de folhetos.

foNTE: dos autores, 2016.

» Classificador de slide, mostra todos os slides em miniaturas, na ordem em que 
foram inseridos na apresentação. Para configurar a Área de trabalho no modo de 
exibição Classificador de slide clique na barra de menu em Exibir → Classificador 
de slide.
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Estando com o Impress aberto, podemos visualizar a apresentação que já foi criada, 
inicialmente, em branco, conforme representado, graficamente, na Figura 73. A 
seguir vamos começar formatando o plano de fundo.

De posse da apresentação vazia, o nosso primeiro passo é definir a cor de fundo 
do slide atual. Para isso clique sobre ele com o botão direito do mouse. Será apre-
sentado um menu de contexto. Neste menu clique em Formatar slide, conforme 
mostra a Figura 75.

Na janela Configuração da página, existem algumas opções para a escolha do 
Preenchimento. Neste exemplo, escolha a Cor e, na sequência, a Gráfico 6. Por 
fim, clique no botão OK. Após essa ação, a caixa de diálogo apresentada na Figura 
76 será exibida.

CRIANDO E FORMATANDO UMA 
APRESENTAÇÃO

4.2

4.2.1 Alterando o plano de fundo

figUrA 75: Plano de fundo.

figUrA 76: Plano de fundo.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.
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Caso seja clicado no botão Sim a alteração será aplicada em todos os slides, inclu-
sive nos novos slides que virão a ser inseridos . Se for Não, a alteração será aplicada 
somente no slide corrente (atual).

Para inserir novos slides temos algumas opções. A primeira delas é acessar a barra 
de menus e clicar em Slide → Nova página ou Slide. Outra opção é selecionar, no 
Painel de slide, a posição em que o novo slide será inserido. Marque tal posição 
clicando sobre o slide existente, e pressione a tecla Enter. 

No exemplo apresentado na Figura 77 iremos inserir o novo slide logo abaixo do 
slide selecionado, no Painel de slide, que é o quarto slide na sequência de cima 
para baixo. Logo, o novo slide será o quinto.

Para inserir textos basta clicar na dica apresentada no slide Clique para adicionar 
texto. Na sequência digite o texto desejado. Para formatar o texto clique na barra 
de menu em Formatar → Texto e escolha uma das opções de formatação apre-
sentada na Figura 78.

4.2.2 Inserindo novos slides

4.2.3 Inserindo e formatando texto

figUrA 77: Inserção de um novo slide.

figUrA 78: Inserção e formatação de texto.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.
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Ao criar um novo slide, conforme apresentado na Figura 79, inicialmente o Impress 
cria um slide em branco com as opções de inserção de título e objetos tais como 
tabelas, imagens, gráficos e vídeos. 

Em nosso exemplo, vamos inserir uma imagem. Para isso, clique no botão inserir 
imagem (      ), conforme apresenta a Figura 79. Essa ação irá exibir uma janela, 
apresentada na Figura 80. Nesta janela vamos, primeiramente, digitar a localização 
da imagem e depois clicar sobre a imagem escolhida. Finalmente, clique no botão 
Abrir. No exemplo inserimos uma imagem com o brasão da Ufsm. Posteriormente 
podemos ajustar o tamanho da imagem, clicando sobre aos pontos verdes que 
aparecem nas bordas da imagem inserida. Basta clicar em um destes pontos verdes, 
segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar para deixar a imagem do tamanho 
desejado.

4.2.4 Inserindo imagens

figUrA 79: Inserção de objetos (imagens, gráficos, tabelas e vídeos).

figUrA 80: Inserção de imagens.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

sAiBA mAis: Pesquise como inserir tabelas, gráficos e vídeos.3
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figUrA 81: Slides Mestres.

foNTE: dos autores, 2016.

O slide mestre é usado como base para a formatação da aparência de outros slides. 
Desta forma ele controla a formatação básica dos slides que serão inseridos ao longo 
da apresentação. Além do nome slide mestre alguns autores também o chamam 
de slide principal ou página mestre.

Embora tenhamos a opção de criar novos slides mestres, o Impress possui vários 
slides mestres que podem ser visualizados na barra lateral, clicando em Páginas 
mestre (      ), como mostra a Figura 81.

Observando a Figura 81, notamos que os slides mestres são apresentados em três 
subseções. A primeira delas é a subseção Utilizadas nesta apresentação. Aqui são 
apresentados todos os slides mestres utilizados para compor a apresentação. Já a 
subseção Recém utilizadas é formada por aqueles slides que já foram utilizados, 
mas não fazem parte da apresentação. E, por fim, os slides na subseção Disponível 
para utilização; esta subseção é formada por todos os slides mestres disponibili-
zados pelo Impress.

Além de usar os slides mestre existentes podemos criar o nosso próprio slide 
mestre. Para isso, temos que definir um conjunto de características, tais como, a 
cor de fundo, imagens, linhas decorativas, cabeçalhos, rodapés, localização e ta-
manho dos quadros de texto e a formatação do texto. Vamos começar o processo 
de criação, solicitando a edição do slide mestre em uma apresentação em branco. 
Para isso, clique na barra de menu em Exibir → Slide mestre. Será exibida, então, 
a tela apresentada na Figura 82.

SLIDE MESTRE
4.3
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figUrA 82: Configuração de um novo slide mestre.

foNTE: dos autores, 2016.

Após finalizar as alterações no slide mestre, clique em Fechar exibição mestre. É 
importante ressaltar que todas as características inseridas ou alteradas são carre-
gadas para a apresentação e, também, para os novos slides.

Também podemos personalizar um slide mestre nativo do Impress, desde que as 
alterações desejadas estejam nos seguintes itens:

» Plano de fundo, neste caso podemos alterar a cor, gradiente, padrão de pre-
enchimento ou imagem;

» Objetos de fundo, como por exemplo, adicionar um logotipo ou gráficos de-
corativos;

» Textos do cabeçalho, rodapé, títulos e conteúdo;
» Tamanho e posição dos quadros para títulos e conteúdo dos slides.

É importante saber que todas as alterações realizadas em um slide, quando o slide 
corrente estiver em modo de Exibição mestre, aparecerão em todos os slides da 
apresentação que tenham este slide como mestre. Ao finalizar as alterações temos 
de nos certificar que fechamos a exibição mestre. Para isso, na barra de menus, vá 
em Exibir → Normal ou em Fechar exibição mestre. Uma dessas ações faz com 
que o Impress retorne ao modo de exibição normal.
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figUrA 83: Configuração da transição de slides.

foNTE: dos autores, 2016.

A transição de slide é uma animação que reproduz os slides de uma apresentação 
de forma automática ou por meio de um clique sobre o slide. Para configurar a 
transição de slides, a partir da barra lateral, no Painel de Tarefas, clique sobre o 
primeiro slide e configure: a transição desejada, a velocidade da animação, quando 
a transição deve ocorrer, se é com clique do mouse ou de forma automática, depois 
de uns determinados segundos. Estas opções são apresentadas na Figura 83. Repita 
esse procedimento para todos os slides que desejar.

Para visualizar as configurações de transição inseridas no slide selecione a opção de 
visualização automática e depois clique no botão Reproduzir, conforme mostra 
a Figura 83.

TRANSIÇÕES DE SLIDES
4.4
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A animação personalizada é aplicada em textos e objetos inseridos em um slide. 
Existem várias possibilidades de animação, vamos estudar apenas das animações 
de entrada e saída. A animação de saída ocorre quando o texto perde o foco, ou 
seja, ele é apresentado no slide e depois é aplicado o efeito de animação. Já a de 
entrada acontece antes do texto ser apresentado no slide.

Para inserir uma animação, devemos marcar todo o texto. No exemplo apre-
sentado na Figura 84 a ação toda requer cinco passos, que serão descritos a seguir:

1- Marque o texto onde será inserida a animação, no nosso exemplo, o item 
1-Efeito de saída (Barras aleatórias);

2- Escolha Animação personalizada (       ), na Barra lateral;
3- Clique em adicionar efeito (      ), um menu de contexto, contendo todos 

efeitos, irá aparecer;
4- Clique na aba de efeitos Sair;
5- Escolha o tipo de efeito, neste caso, Barras aleatórias;
6- Para finalizar clique no botão OK.

Refaça os passos de 1 a 5 para os itens 2 e 3, observando o tipo de efeito para cada 
um deles.

ANIMAÇÃO PERSONALIZADA
4.5

figUrA 84: Configuração da animação de texto.

foNTE: dos autores, 2016.
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INTRODUÇÃO

Até o momento você aprendeu a trabalhar com a criação de arquivos do tipo 
texto, planilha eletrônica e apresentações. Neste instante você pode estar 
se perguntando: Ao final do curso teremos vários arquivos e como fazemos 

para minimizar o espaço ocupado no hd? Ou ainda, como disponibilizar vários 
arquivos em um único?

Uma das alternativas para armazenar arquivos e economizar espaço é utilizar 
uma ferramenta para compactação (ou compressão). Além de economizar espa-
ço, ao enviar um arquivo por e-mail, por exemplo, compactá-lo pode auxiliar na 
velocidade necessária para o download do mesmo. Para realizar a compactação e 
descompactação dos arquivos existem uma série de ferramentas que implementam 
diferentes algoritmos e formatos de compressão. Entre as ferramentas existem o 
7-Zip, WinRAR e WinZip. Nesta disciplina optamos pela utilização da ferramenta 
7-Zip, por ser baseada em software livre, além de ser de fácil utilização.

Para abarcar as possiblidades de trabalho almejadas, com a ferramenta, este 
capítulo foi dividido em quatro seções. A seção 5.1 apresenta o site oficial para 
baixar o 7-Zip. A seção 5.2 demostra como realizar a instalação do 7-Zip. A seção 
5.3 retrata os passos fundamentais para compactar arquivos utilizando o 7-Zip. E 
por fim, a seção 5.4 descreve como descompactar arquivos utilizando o 7-Zip.
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O 7-Zip (SevenZip) é uma ferramenta que permite compactar e descompactar 
arquivos e pode ser encontrada no site <http://www.7-zip.org/>, apresentado na 
Figura 85, sendo uma ferramenta baseada em software livre, com código Open Source, 
distribuída sob a licença gNU lgpl. Para facilitar o entendimento, vamos utilizar 
a versão em português da página, clicando na opção Portuguese Brazil, localizada 
no lado esquerdo da tela (destacada na Figura 85) (7-zip, 2016).

A Figura 86 apresenta o site em português. Para baixar o instalador do 7-Zip (realizar 
o download) você deve clicar no link download (destacado na Figura 86), escolhendo 
a versão desejada. Vamos realizar um exemplo utilizando a versão 32 bits.

DE ONDE BAIXAR O 7-ZIP
5.1

TErmo do glossário: gNU General Public License (Licença Pública Geral), 
gNU gpl ou simplesmente gpl, é a designação da licença para Software 
Livre criada por Richard Stallman, dentro do projeto gNU da Free Software 
Foundation.

4

figUrA 85: Site para download da ferramenta 7-Zip.

foNTE: dos autores, 2016.
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Ao clicar na opção download o arquivo executável (.EXE) será baixado para o seu 
computador. 

figUrA 86: Site para download da ferramenta 7-Zip.

foNTE: dos autores, 2016.
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Após o download você deverá, então, clicar sobre o arquivo baixado (executável) 
para executá-lo e iniciar o processo de instalação. Você visualizará uma tela onde 
deve escolher o local (pasta) onde deverá ser armazenada a ferramenta 7-Zip. Você 
pode escolher a pasta por meio do botão com três pontos (       ) e, posteriormente, 
clicar no botão Install, como mostra a Figura 87.

Ao final da instalação você visualizará uma tela indicando que a instalação foi con-
cluída (Figura 88) e você deve clicar no botão Close para fechar esta janela.

Após a instalação a ferramenta já estará pronta para uso. Ao acessar o 7-Zip você 
visualizará a tela mostrada na Figura 89. Para acessar a ferramenta 7-Zip você deve 
procurar, na janela de execução de programas do Sistema Operacional do seu 
computador, o arquivo 7-Zip File Manager.

COMO INSTALAR O 7-ZIP
5.2

figUrA 87: Tela Inicial de Instalação da Ferramenta 7-Zip.

figUrA 88: Instalação do 7-Zip concluída.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.
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figUrA 89: Tela inicial do 7-Zip.

foNTE: dos autores, 2016.
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Para compactar arquivos devemos utilizar o botão com ícone de + (Adicionar), 
destacado na Figura 90. Antes de clicar no botão Adicionar, você precisa selecionar 
a pasta onde se encontra o arquivo (ou arquivos) que devem ser compactados, ou 
seja, adicionados ao arquivo compactado. A escolha da pasta deve ser feita na parte 
central da tela, clicando sobre as opções existentes (como, por exemplo, Compu-
tador), como mostra o destaque na Figura 91.

COMO COMPACTAR ARQUIVOS 
UTILIZANDO O 7-ZIP

5.3

figUrA 90: Botão Adicionar arquivos.

figUrA 91: Escolha da Pasta para selecionar os arquivos para compactação.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.
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No exemplo apresentado na Figura 92, clicamos na pasta Documentos. Caso você 
queira retornar ao nível anterior das pastas basta clicar no botão contendo o de-
senho de uma pasta e de uma seta de retorno, destacado na Figura 92.

Como exemplo, clicamos na pasta NetBeans Projects e selecionamos as pastas Buf-
ferCircular, ContadorThread e Corrida (mostradas na Figura 93). Queremos, então, 
criar um arquivo compactando todos os arquivos existentes nestas três pastas sele-
cionadas. Após selecionar as pastas desejadas, você deve clicar no botão Adicionar.

Ao clicar no botão Adicionar você visualizará a tela mostrada na Figura 94.

figUrA 92: Pasta Documentos.

figUrA 93: Pastas selecionadas para compactação.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.
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figUrA 94: Tela para criar o arquivo compactado.

figUrA 95: Escolha do local para salvar o arquivo compactado.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

Na tela da Figura 94 clicando no botão representado pelos três pontos (...) você pode 
escolher o local (pasta) onde será armazenado o arquivo compactado. Caso prefira, 
a compactação poderá ser armazenada na mesma pasta onde estão localizados os 
arquivos a serem compactados. A Figura 95 mostra a tela para escolher o local onde 
será salvo o arquivo compactado (tela mostrada ao clicar no botão representado 
pelo botão de três pontos). Além de alterar o local, você pode mudar o nome do 
arquivo compactado (a ferramenta 7-Zip já faz a sugestão do nome inicial).
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figUrA 96: Arquivo compactado criado.

figUrA 97: Tamanho das Pastas e Arquivos selecionados para compactação.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

Neste exemplo mantivemos o nome sugerido pela ferramenta para o arquivo com-
pactado (NetBeansProjects) e a mesma pasta para salvá-lo. A Figura 96 mostra o 
arquivo compactado criado em destaque.

Para termos uma ideia da redução no tamanho dos arquivos, selecionamos as três 
pastas escolhidas para compactação, clicando com o botão direito e selecionando 
a opção propriedades, verificamos o número de arquivos e o tamanho total, como 
mostra a Figura 97. Temos um tamanho total de 285Kb (sendo que, para fins de 
armazenamento em disco, o tamanho necessário é de 436Kb) e o arquivo compac-
tado ficou com apenas 20Kb.

TErmo do glossário: Kb abreviatura de Kilobytes. Um Kilobyte equivale 
a 1024 bytes.4
sAiBA mAis: Para entender a diferença entre o tamanho dos arquivos e o 
tamanho do armazenamento em disco recomendamos que você estude o 
conceito de cluster.

3
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Analisando as opções de compactação (conforme Figura 94), uma das possibilidades 
é escolher o formato do arquivo compactado. Por padrão (default), o formato de 
compactação é o 7z que possui a maior taxa de compactação (ou seja, possibilita 
que os arquivos compactados fiquem menores do que os outros formatos), exceto 
em arquivos multimídia (tais como vídeos).

Outra forma de realizar a compactação, sem que seja necessário abrir a ferramen-
ta 7-Zip, é selecionar as pastas e/ou os arquivos que desejamos compactar, clicar 
com o botão direito do mouse, selecionar a opção 7-Zip e a opção para adicionar 
ao arquivo compactado, como mostra a Figura 98.

figUrA 98: Adicionar um arquivo compactado.

foNTE: dos autores, 2016.
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figUrA 99: Tela para escolher a pasta para extrair (descompactar) os arquivos.

foNTE: dos autores, 2016.

Para descompactar um arquivo utilizando o 7-Zip, uma das opções é selecionar 
a pasta e o arquivo compactado e clicar no botão com o sinal de menos (Extrair). 
Será apresentada, então, uma janela para que possamos escolher o local onde os 
arquivos serão extraídos (descompactados), como mostra a Figura 99. Para escolher 
o local basta clicar no botão representado pelos três pontos (será mostrada a janela 
apresentada anteriormente na Figura 95).

Outra forma de extrair (descompactar) arquivos é clicar com o botão direito do 
mouse sobre o arquivo compactado, selecionar a opção 7-zip e a opção extrair 
arquivos, como mostra a Figura 100. Desta forma não é preciso abrir (executar) a 
ferramenta 7-Zip antes de selecionar a opção de extrair/descompactar arquivos.

COMO DESCOMPACTAR ARQUIVOS 
UTILIZANDO O 7-ZIP

5.4
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figUrA 100: Extrair arquivos sem abrir a ferramenta 7-Zip.

foNTE: dos autores, 2016.
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6
FERRAMENTAS WEB 
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INTRODUÇÃO

Após aprendermos sobre a compactação de arquivos, vamos conhecer outras 
formas de armazenamento destes documentos, podendo ser feitas usando 
a Internet, que difere do armazenamento tradicional nos dispositivos como 

o hd e pen-drive.
Atualmente a Internet é uma realidade em nossas vidas, principalmente para 

você aluno do Curso de Licenciatura em Computação. Utilizamos a Internet para 
troca de mensagens (e-mail), para buscar informações, para acessar o site do nosso 
banco, para entretenimento, enfim, para uma variedade de ações que realizamos 
todos os dias, especialmente com o uso de dispositivos móveis, tais como os 
smartphones. Sendo assim, neste capítulo vamos estudar algumas ferramentas 
que nos auxiliam a utilizar a Internet, especialmente as ferramentas do Google, 
incluindo o Gmail e o Google Drive.

Para descrever as possibilidades de trabalho, fazendo uso das principais fer-
ramentas disponibilizadas pelo Google, este capítulo foi dividido em 3 seções. A 
seção 6.1 trata da criação e utilização do E-mail, bem como o envio de mensagens e 
arquivos. A seção 6.2 apresenta os métodos de busca. Por fim, a seção 6.3 apresenta 
a ferramenta Google Drive com a finalidade de armazenamento de informações.
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O e-mail (ou correio eletrônico) é uma ferramenta de comunicação assíncrona, ou 
seja, não é necessário que emissor e receptor(es) da mensagem estejam conectados 
no mesmo momento (on line). Podemos enviar uma mensagem e o destinatário irá 
abri-la no momento em que achar mais conveniente. Existem várias ferramentas 
para utilização do correio eletrônico. Uma das mais conhecidas é o Gmail, que faz 
parte das ferramentas do Google. Ao criar uma conta no Gmail, que é gratuita, você 
poderá acessar outras ferramentas e serviços do Google, tais como o Google Drive 
que será abordado mas adiante nesta unidade.

Os exemplos que vamos mostrar aqui utilizam o Gmail. A Figura 101 apresenta 
a tela de acesso ao Gmail, por meio do link http://www.gmail.com.

O primeiro passo é clicar no link Criar uma Conta, destacado na Figura 101. Ao 
clicar neste link você será direcionado para uma tela de cadastro, apresentada na 
Figura 102. Nesta tela você precisará informar alguns dados, bem como definir o 
nome para sua conta do Gmail. 

E-MAIL
6.1

figUrA 101: Tela de acesso ao Gmail.

foNTE: dos autores, 2016.
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Vamos fazer um exemplo de criação de uma conta no Gmail utilizando o nome 
fictício de Licenciatura em Computação. Definimos, como nome de usuário, 
liccomputacaoead (Licenciatura em Computação EaD) e, como senha, eadlicomp, 
como mostra Figura 103.

figUrA 102: Tela de cadastro do Gmail.

figUrA 103: Tela de cadastro do Gmail – Exemplo de Criação de Conta.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.
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Após informar os dados para cadastro você deve clicar no botão Próxima Etapa na 
parte inferior da tela, rolando a tela para baixo. Assim, você será direcionado para 
uma tela onde é apresentada a política de privacidade do Gmail. Para concordar 
com a política de privacidade e dar continuidade à criação de sua conta é preciso 
rolar a tela para baixo para ler as informações e clicar no botão Concordo que ficará 
destacado na cor azul, como mostra a Figura 104.

Caso as informações de sua conta tenham sido digitadas corretamente e sua conta 
tenha sido criada, você visualizará uma mensagem de boas-vindas, como mostra 
a Figura 105. Você deve clicar, então, no botão Prosseguir para Gmail e será dire-
cionado para a tela apresentada na Figura 106.

figUrA 104: Política de Privacidade do Gmail.

figUrA 105: Mensagem de boas-vindas do Gmail.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.
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Ao acessar sua conta do Gmail pela primeira vez, você visualizará um guia com 
algumas sugestões informações sobre a ferramenta, como mostra a Figura 106. 
Se você preferir pode fechar este guia, clicando no ícone representando por um x 
(destacado na Figura 106).

Ao clicar no botão de fechar (x) na Figura 106 você visualizará a tela principal do 
Gmail, apresentada na Figura 107. Na nossa caixa denominada Entrada (1), des-
tacada na Figura 107, já temos uma mensagem recebida com informações sobre 
a nossa conta.

figUrA 106: Guia de Instruções do Gmail.

figUrA 107: Tela Principal do Gmail.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.
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As principais operações que podemos realizar em nossa conta do Gmail são: ler 
mensagens recebidas, responder mensagens, excluir mensagens e enviar mensa-
gens. Vamos ver alguns exemplos. A partir da conta do Gmail de um dos autores 
deste livro, enviamos uma mensagem para o endereço liccomputacaoead@gmail.
com. Agora nossa caixa postal possui 2 mensagens na caixa de entrada (mensagens 
recebidas), como mostra a Figura 108.

Para lermos uma mensagem basta clicarmos sobre o link da mesma (destacado no 
centro da tela na Figura 108). Se deixarmos o ponteiro do mouse sobre o nome do 
emissor da mensagem vamos visualizar uma caixa com as informações do e-mail 
do mesmo, no caso deste exemplo, Sidnei Renato Silveira. Ao clicar no link a men-
sagem será aberta, como mostra a Figura 109.

figUrA 108: Caixa de Entrada do Gmail.

figUrA 109: Lendo uma mensagem.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.
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Podemos responder esta mensagem, enviando alguma resposta ao emissor ou 
encaminharmos para outro destinatário. Para respondermos à mensagem deve-
mos clicar no link Responder, destacado na Figura 109. Ao clicar no link Responder 
vamos visualizar uma janela com o destinatário (quem nos enviou a mensagem) e 
um espaço para digitarmos nossa mensagem, como mostra a Figura 110.

Após digitarmos a mensagem de resposta devemos clicar no botão Enviar destacado 
na cor azul (Figura 110). Se clicarmos no campo correspondente ao endereço de 
e-mail do destinatário veremos duas informações cc e cco, como mostra a Figura 111.

figUrA 110: Respondendo uma mensagem.

figUrA 111: Opções cc e cco.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.
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As opções cc e cco permitem que sejam enviadas cópias das mensagens, sejam 
elas novas mensagens que estamos criando ou respostas à mensagens recebidas. 
A opção cc significa com cópia e cco com cópia oculta. A cópia oculta significa que 
só o emissor e o receptor informado no cco saberão quem recebeu a mensagem. 
Os endereços informados na opção cc são visualizados por todos os envolvidos no 
envio da mensagem. Para informarmos os endereços para cópia devemos clicar em 
cc e cco (lembrando que isto é opcional). Por exemplo, vamos enviar nossa resposta 
com cópia para o e-mail de um dos autores deste livro (Fábio José Parreira) com 
a opção cc e para um dos colegas do Departamento de Tecnologia da Informação, 
Cristiano Bertolini com a opção cco, como mostra a Figura 112. Nesse caso, o Prof. 
Fábio não saberá que o colega Cristiano foi copiado na resposta.

Quando você recebe uma mensagem que foi enviada para vários endereços ao mesmo 
tempo, você pode clicar no link Responder (para responder apenas ao emissor da 
mensagem) ou no link Responder a todos (todos os copiados na mensagem original 
receberão sua resposta). Tome cuidado ao responder para um grupo de e-mails caso 
queira que apenas o emissor receba sua resposta. Além disso, não escreva toda a 
mensagem em letras maiúsculas pois, na Internet, escrever em letras maiúsculas 
significa que você está gritando.

Após enviarmos nossa resposta, a mensagem enviada ficará armazenada no 
link Enviados, como mostra a Figura 113.

figUrA 112: Exemplo utilizando as opções cc e cco.

foNTE: dos autores, 2016.
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Para enviar uma mensagem devemos clicar no botão Escrever, destacado na Figura 
114. Você visualizará uma tela para preencher os dados da mensagem (como mostra 
a Figura 115).

figUrA 113: Mensagens enviadas.

figUrA 114: Envio de mensagens.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.
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figUrA 115: Exemplo de envio de mensagens.

figUrA 116: Escolha do(s) arquivo(s) para anexar.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

Ao enviar uma mensagem um recurso bastante útil é o de anexar um ou mais ar-
quivos. Para isso devemos clicar no botão representando por um clips (destacado 
na Figura 115 com o texto Anexar Arquivos). Ao clicar neste botão você visualizará 
uma tela para escolher o local (disco e pasta) e o arquivo(s) que deseja anexar. Esta 
tela é apresentada na Figura 116.

Após escolher o(s) arquivo(s) você deve clicar no botão Abrir. O(s) arquivo(s) anexado 
será apresentado na tela contendo a mensagem, como mostra a Figura 117. Você 
pode excluir o arquivo anexado, clicando no botão x ao lado do nome do arquivo. 
Para enviar a mensagem você deve clicar no botão Enviar, destacado na cor azul.
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figUrA 117: Mensagem com arquivo em anexo.

figUrA 118: Excluir mensagem.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

Caso você queira excluir alguma mensagem de sua caixa postal você deve selecioná-
-la (marcando-a no caixa de verificação existente no lado esquerdo da mensagem) 
e clicar no botão excluir, representado por uma lixeira, como mostra a Figura 118.
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Atualmente, buscar informações na web é algo comum. Utilizamos ferramentas 
de busca (ou buscadores) para lermos notícias, saber a previsão do tempo, acom-
panharmos programas de Tv, baixarmos artigos científicos, procurar produtos, 
enfim, as ferramentas de busca são extremamente úteis. Uma das ferramentas de 
busca mais conhecidas atualmente é o Google (http://www.google.com.br). Anti-
gamente existiam outras ferramentas, tais como o AltaVista e o Cadê. Nesta seção 
vamos estudar algumas formas para realizarmos a busca por informações na web 
utilizando o Google.

A Figura 119 apresenta a tela inicial da ferramenta de busca Google. Nesta tela 
você encontra uma caixa de texto para digitar alguma palavra ou expressão que 
identifique o assunto que você está buscando. Abaixo desta caixa de texto existem 
dois botões: Pesquisa Google e Estou com Sorte.

Por exemplo, se você não digitar nenhuma palavra e clicar no botão Estou com Sorte 
visualizará informações sobre as datas comemorativas mundiais. Nestas datas a 
identidade visual do Google é modificada (conhecida como Doodle). A Figura 120 
apresenta o doodle relativo ao 100º aniversário da música pelo telefone, correspon-
dente à data em que realizamos esta consulta (27 de novembro de 2016).

MÉTODOS DE BUSCA
6.2

6.2.1 Pesquisas Simples

figUrA 119: Tela inicial da ferramenta de busca Google.

foNTE: dos autores, 2016.
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Caso você faça uma pesquisa e utilize o botão Estou com Sorte, o Google direciona 
para o site mais bem ranqueado (site mais visitado sobre o assunto) ou para um 
site oficial. Vamos fazer um exemplo de busca pela expressão Educação a Distância. 
Note que, à medida que digitamos a expressão, o Google apresenta sugestões para 
completar a pesquisa (Figura 121).

Ao clicarmos no botão Estou com Sorte o resultado apresentado pelo Google é o site 
da Wikipédia (https://pt.wikipedia.org/wiki/), como mostra a Figura 122.

figUrA 120: Arquivo de Doodles.

figUrA 121: Exemplo de busca.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.
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figUrA 122: Resultado da busca por Educação a Distância com o botão Estou com Sorte.

figUrA 123: Resultado da busca por Educação a Distância com o botão Pesquisa Google.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

Caso façamos a mesma busca clicando no botão Pesquisa Google, é apresentada 
uma lista de links sobre o assunto (como mostra a Figura 123). Note que os primei-
ros links são anúncios patrocinados. Além disso, o link relacionado à Wikipédia 
(visitado anteriormente) aparece em outra cor.

Ainda de acordo com a Figura 123 existem algumas opções para refinar os resultados 
da busca. Por default (padrão) são apresentados todos os tipos de resultados de 
acordo com a busca realizada (link Todas). Além dessa opção existem outros links 
tais como Notícias, Imagens, Vídeos e Livros, entre outros. A Figura 124 apresenta o 
link Imagens selecionado com a mesma expressão de busca (Educação a Distância).
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figUrA 124: Resultado da busca por Educação a Distância com o botão Pesquisa Google – Link Imagens.

figUrA 125: Pesquisas Relacionadas.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

Se voltarmos a utilizar o link Todas e rolarmos a tela para baixo, vamos encontrar 
algumas sugestões de pesquisas relacionadas à expressão Educação a Distância, 
bem como links que indicam mais páginas de resultados sobre o assunto, como 
mostra a Figura 125.

Cabe destacar que não é necessário utilizar a ortografia correta para fazer a busca, 
ou seja, poderíamos ter feito a busca digitando Educacao a Distancia. 

Clicando no botão Ferramentas de Pesquisa são apresentadas algumas opções 
para refinar nossas buscas, tais como definição do país (Qualquer país), idioma 
(Em qualquer idioma) e data (Em qualquer data), como mostra a Figura 126.
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figUrA 126: Ferramentas de pesquisa.

figUrA 127: Link Em Qualquer Data.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

Vamos clicar, por exemplo, no link Em qualquer data e veremos as opções exis-
tentes, como mostra a Figura 127. Vamos escolher, então, a opção No último mês. 
Os resultados serão refinados de acordo com a nossa definição de datas, como 
mostra a Figura 128.
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figUrA 128: Resultados refinados pela opção No último mês.

foNTE: dos autores, 2016.

Uma das primeiras formas de refinar sua busca é colocar a expressão entre aspas, 
para informar ao Google que você quer o resultado exato. Isso é importante pois 
as buscas são realizadas, geralmente, pelos radicais das palavras. Por exemplo, as 
palavras informação e informática possuem o mesmo radical (informa). Vamos 
realizar a mesma busca com e sem aspas para vermos a diferença de resultados. 
Vamos fazer uma busca pelos termos Educação a Distância UFSM sem as aspas. 
Os resultados são apresentados na Figura 129.

Algumas dicas podem auxiliar nas suas buscas no Google, tais como:
» usar palavras comuns;
» usar uma quantidade menor de palavras;
» não se preocupar com letras maiúsculas ou minúsculas;
» a pesquisa ignora pontuação e caracteres especiais, tais como @ # %, etc.

 
Podemos refinar nossas buscas, ou seja, aprimorá-las, além de podermos utilizar 
o Google para saber informações sobre o clima, consultar a hora em diferentes 
partes do mundo, realizar conversões em diferentes moedas, entre outras opções 
que veremos a seguir.

6.2.2 Aprimorando suas Pesquisas



l i c e n c i at u r a  e m  co m p u ta ç ã o  | Aplicativos Educacionais aplicados à educação · 125

figUrA 129: Resultados das pesquisas sem aspas.

figUrA 130: Inserindo aspas na pesquisa.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

Vamos repetir a busca colocando as aspas (como mostra a Figura 130). Os resultados 
são apresentados na Figura 131. Vemos que os resultados apresentados são diferentes 
já que, a pesquisa entre aspas, indica ao Google que queremos os referidos termos 
localizados de forma adjacente no site, além de seguir a ordem indicada na busca.
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figUrA 131: Resultado da pesquisa com aspas.

figUrA 132: Resultado da pesquisa com a opção site.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

Outra forma de aprimoramento da busca é pesquisar por um site específico, usando, 
por exemplo, o tipo de domínio do site (edu, org). A Figura 132 mostra um exemplo 
de busca pelos termos Educação a distância e pelo domínio org (Organizações). 

Além do domínio pode ser informado o nome ou endereço do site desejado. Por 
exemplo, fizemos uma busca pelos termos Educação a Distância no site da Ufsm, 
destacando site: ufsm.br (os resultados dessa busca são apresentados na Figura 133).
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figUrA 133: Resultado da pesquisa com a opção site: ufsm.br.

figUrA 134: Busca com a opção filetype.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

Outra opção para refinar suas buscas é indicar o tipo de arquivo desejado nos re-
sultados. Por exemplo, buscar arquivos no formato pdf (Portable Document File) 
ou arquivos de apresentação do Microsoft PowerPoint (ppT). Para isso, devemos 
indicar na busca a opção filetype (tipo do arquivo) e três letras que indiquem o 
formato do arquivo desejado. Vamos fazer uma busca pelos termos Educação a 
Distância apenas em arquivos pdf usando: “Educação a Distância” filetype: PDF, 
como mostra a Figura 134.

Podemos ignorar (ou excluir) algum termo na busca, utilizando o sinal de menos (-). 
Por exemplo, vamos pesquisar pelos termos Educação a Distância e pedirmos para 
o Google ignorar os resultados da Wikipédia por exemplo, como mostra a Figura 135.
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figUrA 135: Busca utilizando a opção excluir (sinal de menos).

figUrA 136: Busca utilizando a opção related.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

Outra opção de busca são as páginas relacionadas (related), em que devemos 
informar o endereço relacionado (Url – Uniform Resource Locator). A Figura 136 
apresenta uma busca pelos termos Educação a Distância no site da Ufsm.

Caso sua busca envolva números, podemos utilizar a busca por uma faixa (intervalo) 
de valores. No exemplo apresentado na Figura 137, fizemos uma busca pelos termos 
Educação a Distância e estipulamos uma faixa de valores entre R$10,00 e R$70,00. 
Não é necessário utilizar o símbolo de reais (R$) para fazer a busca, a não ser que 
você queira resultados que apresentem valores em reais, ou seja, podem ser utili-
zados quaisquer informações numéricas para compor a faixa de valores informada.
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figUrA 137: Busca utilizando a opção de intervalo numérico.

figUrA 138: Busca utilizando a opção de conversão.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

Podemos utilizar o Google, também, para fazer conversões numéricas de quaisquer 
medidas existentes. Por exemplo, podemos fazer uma busca para verificamos a 
conversão de milhas para quilômetros. Por exemplo, fizemos a busca 2 milhas para 
km (os resultados são apresentados na Figura 138).

Além da conversão entre medidas é possível realizar a conversão de valores mone-
tários em diferentes moedas. Por exemplo, o resultado da busca apresentado na 
Figura 139 apresenta a conversão de R$200,00 em dólares.
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figUrA 139: Busca utilizando a opção de conversão monetária.

figUrA 140: Busca utilizando a opção horário.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

Outra possibilidade é a de verificar a hora certa em qualquer lugar do mundo, uti-
lizando a opção horário. A Figura 140 apresenta o resultado da busca por horário 
Londres.

Ainda verificando outras opções de busca, temos a possibilidade de consultar o 
clima informando a localidade. A Figura 141 apresenta o resultado da busca por 
clima Santa Maria – RS.
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figUrA 141: Busca utilizando a opção clima.

figUrA 142: Busca por valores de ações na Bolsa de Valores.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

Outra opção é utilizar o Google para acompanhar a cotação de ações na bolsa de 
valores, informando o símbolo (letras) que representam a ação desejada. Por exemplo, 
a Figura 142 apresenta a busca pelo valor das ações da companhia Google (goog).

Também podemos utilizar o Google como um dicionário, realizando a busca com 
a opção define. A Figura 143 apresenta o resultado da busca define: Educação.
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figUrA 143: Busca utilizando a opção define.

figUrA 144: Busca utilizando a opção calculadora.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

O Google também pode ser utilizado como calculadora. Basta fazer uma busca 
digitando uma expressão aritmética. Além de apresentar o resultado da expressão, 
será mostrada uma calculadora na tela, como mostra a Figura 144 em que fizemos 
uma busca pela expressão 77 multiplicado (*) por 2.
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Ao criar uma conta no Google (como fizemos na seção 6.1 desta unidade, quando 
criamos a conta no Gmail), você passa a ter acesso a uma série de ferramentas da 
Google, tais como o Google+ e o Google Drive. As ferramentas podem ser acessadas 
pelo ícone destacado na Figura 145.

Vamos ver um exemplo de utilização da ferramenta Google Drive que permite 
que você armazene e compartilhe arquivos na web, criando um disco virtual. Ao 
acessar o Google Drive pela primeira vez você receberá uma mensagem de boas-

-vindas (Figura 146), informando que você tem um espaço gratuito de 15Gb para 
armazenamento de arquivos.

6.2.3 Ferramenta Google Drive

figUrA 145: Ferramentas Google.

figUrA 146: Tela de boas-vindas do Google Drive.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

TErmo do glossário: A sigla Gb significa GigaBytes.4
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Clicando em Meu Drive (como mostra a Figura 147) você pode criar uma nova 
pasta, fazer upload de pastas e/ou arquivos, para armazenar em seu disco virtual.

Vamos fazer um exemplo de upload de arquivos (armazenamento de arquivos em 
nosso drive ou disco virtual). Clicamos na opção Fazer o upload de arquivos e será 
mostrada da janela para escolhermos os arquivos desejados (Figura 148). Devemos 
escolher os arquivos e clicarmos no botão Abrir.

Após a conclusão dos uploads os arquivos serão visualizados no seu Google Drive, 
como mostra a Figura 149.

figUrA 147: Opções do Google Drive.

figUrA 148: Escolha dos arquivos para upload.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.
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figUrA 149: Visualização dos arquivos.

figUrA 150: Abrir arquivo para edição.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

Os arquivos podem ser editados diretamente no Google Drive, bastando dar um 
duplo clique com o mouse sobre os mesmos e selecionar a opção Abrir (destacada 
na Figura 150).

A Figura 151 mostra um exemplo de arquivo aberto para edição.
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figUrA 151: Arquivo aberto para edição.

figUrA 152: Opções para compartilhar arquivos.

foNTE: dos autores, 2016.

foNTE: dos autores, 2016.

Na tela de edição (Figura 151) também é possível compartilhar o arquivo com outras 
pessoas, bem como definir o tipo de compartilhamento. Para compartilhar com 
outras pessoas basta clicar no botão Compartilhar. Será aberta uma caixa onde 
podemos informar os endereços de e-mail e o tipo de compartilhamento (edição, 
comentários ou apenas visualização) como mostra a Figura 152.

Caso você queira excluir algum arquivo do seu Drive basta selecioná-lo e clicar no 
link Lixeira, como mostra a Figura 153.
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figUrA 153: Excluir arquivos.

foNTE: dos autores, 2016.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegamos ao final da nossa disciplina. No decorrer das seis unidades foram 
apresentados os conhecimentos básicos para se trabalhar com os aplicativos 
computacionais voltados para escritório. Estudamos, na primeira unidade, 

os conceitos de um Sistema Operacional (SO) que é considerado um software básico 
para o funcionamento do computador. Além destes conceitos, estudamos alguns 
tipos de SOs existentes, destacando o SO Microsoft Windows, utilizado como SO 
nos exemplos práticos de manipulação de arquivos apresentados nesta disciplina. 
Nesse sentido, podemos perceber claramente que a correta manipulação de pastas 
e arquivos é condição essencial para que você possa aprender a utilizar os demais 
softwares que envolvem a edição de textos, criação de apresentações, planilhas 
eletrônicas, compactação de arquivos e ferramentas para navegação na web.

Na segunda unidade estudamos algumas ferramentas disponíveis para edição 
de texto no Writer, envolvendo a formatação de fontes, inserção de sumários, cabe-
çalho, rodapé e tabelas. Existem muitas outras possibilidades que não foram vistas 
neste material mas que você poderá aprofundar mediante a utilização do editor de 
texto, tais como a inserção de imagens e quebras de páginas.

Para compreendermos as ferramentas disponíveis para edição de planilhas no 
Calc trouxemos na terceira unidade do material, além das opções de formatação 
que já haviam sido estudadas na unidade relativa ao Writer, opções de inserção de 
fórmulas matemáticas e gráficos, que tornam as planilhas dinâmicas.

Outro assunto que mereceu destaque no decorrer da quarta unidade foi o uso 
de ferramentas disponíveis para a criação de apresentações, que podem incluir 
recursos de multimídia (imagens, gráficos, sons e vídeos). As apresentações criadas 
podem ser utilizadas de forma acadêmica (apresentações de trabalhos, projetos) 
ou em um ambiente profissional.

Na quinta unidade conhecemos e compreendemos a funcionalidade de uma 
das ferramentas livres disponíveis para realizar a compactação e descompactação 
de arquivos, a ferramenta 7-Zip. Com a compactação de arquivos você poderá eco-
nomizar espaço para armazenar cópias de segurança de seus arquivos (backup) e 
o tempo necessário para enviar e/ou realizar o download de arquivos.

Por fim, na sexta unidade estudamos algumas ferramentas do Google para 
realizarmos tarefas na Internet, tais como enviar e receber mensagens por meio 
do correio eletrônico (e-mail), buscar informações utilizando uma ferramenta de 
busca (Google) e armazenar arquivos utilizando o Google Drive.

Diante disso, ressalta-se que esses conceitos trazidos no decorrer das unidades 
são importantes para as outras disciplinas do curso, pois você terá que redigir 
documentos científicos, fazer pesquisas sobre determinado assunto e ainda dis-
ponibilizar o resultado de suas pesquisas na web.
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ATIVIDADES DE REFLEXÃO 
OU FIXAÇÃO
Com base com o que estudamos neste material desenvolvido para a disciplina de 
Aplicativos Computacionais aplicados à Educação, propusemos algumas ativida-
des que você pode realizar para aprofundar seus conhecimentos e aprimorar sua 
prática na utilização das ferramentas apresentadas.

Atividades utilizando o Editor de Textos Writer

1) Digite o texto abaixo:
 

 Rosa de Hiroshima (Ney Matogrosso)
 

 Pensem nas crianças
 Mudas, Telepáticas

 Pensem nas meninas
 Cegas, inexatas

 Pensem nas mulheres
 Rotas, Alteradas

 Pensem nas feridas
 Como rosas cálidas

 Mas oh! Não se esqueçam
 Da rosa, da rosa

 Da rosa de Hiroshima
 A rosa hereditária

 A rosa…
 

 E pratique as opções de copiar e mover partes do texto.

2) No menu formatar explore a formatação de parágrafo, e aplique no texto 
“Rosa de Hiroshima” as alterações. Como sugestão você pode alterar os recuos, 
espaçamentos, alinhamentos, etc.

3) Utilizando o editor de textos Writer, crie um documento contendo os seguintes 
itens: Capa, Introdução (Capítulo 1), Fundamentação Teórica (Capítulo 2), Con-
clusões (Capítulo 4) e Referências (Capítulo 5); 4) Utilizando a definição de estilos, 
faça com que os títulos de cada capítulo sejam marcados como Título 1 e, após 
esta definição, gere um sumário automático; 5) Inclua um rodapé no documento, 
contendo a numeração das páginas.
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Atividades utilizando a Planilha Eletrônica Calc

1) Escolha uma célula, digite um número e aplique cada um dos efeitos, ao final 
analise o resultado.

2) Utilizando o Calc, crie uma tabela contendo as notas de duas avaliações 
parciais (P1 e P2) de 10 alunos;

3) Crie uma coluna para armazenar a média de cada um dos alunos e insira uma 
fórmula para calcular a média aritmética;

 1) Crie uma coluna para mostrar se o aluno foi aprovado (média maior ou 
igual a 7,0) ou reprovado (média menor do que 7,0)

 2) Insira um gráfico no formato de barras, com base nas médias dos alunos

Atividades utilizando o Editor de Apresentações Impress

1) Utilizando o Impress, crie uma apresentação sobre o Curso de Licenciatura em 
Computação, contendo, pelo menos, os seguintes slides: capa, objetivos do curso, 
perfil do egresso, polos de oferta e estrutura curricular.

2) Insira uma imagem e um vídeo nesta apresentação


