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Interface gráfica do 
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Sumário

 Acessando o LibreOffice Writer

 Janela do LibreOffice Writer

 Barras de ferramentas padrão e de formatação



Acessando o LibreOffice Writer

Alternativa 1 Alternativa 2



Janela do LibreOffice Writer



Janela do LibreOffice Writer
Barra de título

Barra de menu

Barras de ferramentas

(padrão e formatação)

Régua (horizontal)

Área do documento

Barra de status



Exercício

 Digitem o seguinte texto (agua.txt)



Exercício

 ... E, usando somente a barra de formatação, 

faça-o ficar da seguinte forma:



Barra padrão 



Barra de formatação



Exercício

 Usando o que aprendeu sobre as barras padrão e 

de formatação, crie um novo documento;

 Escreva dois parágrafos sobre você e sua rotina 

diária;

 Aplique efeitos como negrito e itálico;

 Altere a fonte para Verdana e o tamanho para16;

 Salve o documento e feche-o;

 Abra-o novamente.



Fontes e formatação
Aula 02



Sumário

 Opções para formatação

 Formatar caractere

 Formatar parágrafo



Formatando textos

 Formatação de um texto altera forma como o 

mesmo aparece. Pode alterar seu tamanho, cor, 

espaçamento etc.

 Há dois tipos de formatação:

Formatação de caractere – altera somente as 

características de algumas palavras ou frases;

Formatação de parágrafo – altera 

características de um ou mais parágrafos.



Formatando textos

 A barra de formatação é um atalho para as 

opções de formatação mais usadas. Todas as 

opções podem ser acessadas a partir do menu 

Formatar.



Menu Formatar



Exercício

 Digite o seguinte texto – ele será usado nas atividades 

desta aula (dengue.txt)

Confira os sintomas da Dengue

O tempo médio do ciclo é de 5 a 6 dias, e o intervalo entre a picada e

a manifestação da doença chama-se período de incubação. É só depois

desse período que os sintomas aparecem. Geralmente os sintomas se

manifestam a partir do 3° dia depois da picada do mosquitos.

Na dengue hemorrágica, o quadro clínico se agrava rapidamente,

apresentando sinais de insuficiência circulatória e choque, podendo

levar a pessoa à morte em até 24 horas. De acordo com estatísticas do

Ministério da Saúde, cerca de 5% das pessoas com dengue hemorrágica

morrem.



Exercício

Opção Texto

Aplique as seguintes opções a cada 

palavra ou expressão:

 Confira os sintomas da Dengue: 

Negrito, Aumentar tamanho (x2)

 Dengue hemorrágica:

Itálico, Sublinhado

 5% das pessoas com dengue 

hemorrágica morrem:

MAIÚSCULAS



Exercício

Opção Espaçamento

Aplique as seguintes opções a 

cada parágrafo:

 1º parágrafo: 

Entrelinhas: 2

 2º parágrafo:

Aumentar recuo

 Aos dois parágrafos:

Aumentar espaçamento

entre parágrafos



Exercício

Opção Alinhar

Aplique as seguintes opções a 

cada parágrafo:

 Título: 

Centralizado

 1º e 2º parágrafos:

Justificado



Exercício
Opções Clonar e Limpar Formatação

Execute as seguintes ações:

 Selecione o título, clique em 

“Clonar formatação” e depois 

selecione o 1º parágrafo;

 Selecione o 1º parágrafo e clique em 

“Limpar formatação direta”.



Exercício

Opção Caractere...

(No Microsoft Office, conhecida

como “Formatar fonte”)

Aplique as seguintes opções:

 Título:

Fonte Arial, estilo Negrito, tamanho 26;

 1º parágrafo:

Fonte Times New Roman, estilo Normal, tamanho 14;

 2º parágrafo:

Fonte Arial Black, estilo Itálico, tamanho 14.



Exercício

Opção Caractere...

Aplique as seguintes opções:

 Título:

Cor vermelha, efeito Maiúsculas, 

Alto Relevo;

 Expressão “picada dos mosquitos”:

Sublinhado Duplo de cor laranja.



Exercício

Opção Caractere...

Aplique as seguintes opções:

 Expressão “morte em até 24 horas”:

Realce na cor amarela



Exercício

Opção Parágrafo...

Aplique as seguintes opções:

 1º parágrafo:

Recuo antes do texto 1.0,

espaçamento de linha duplo;

 2º parágrafo:

Recuo depois do texto 1.0, espaçamento embaixo do 

parágrafo 0.25;

 Aos dois parágrafos:

Recuo da primeira linha: 1.25.



Exercício

Opção Parágrafo...

Aplique as seguintes opções:

 Título:

Centralizado;

 1º e 2º parágrafos:

Justificado.



Exercício

Opção Parágrafo...

Aplique as seguintes opções:

 2º parágrafo:

Inserir borda em todos os lados.



Exercício

Opção Parágrafo...

Aplique as seguintes opções:

 1º parágrafo:

Altere a cor de preenchimento 

para uma cor de sua escolha.



Figuras, fórmulas, 

anotações, caracteres 

especiais e tabelas
Aula 03



Sumário

Menu Inserir

 Figura

 Objeto >> Fórmula

 Anotação

 Caractere especial

Menu Tabela

 Inserir tabela

 Inserir linha/coluna

 Excluir linha/coluna/tabela

 Selecionar 

linha/coluna/tabela/célula

 Mesclar células

 Dividir células...



Inserindo figuras, fórmulas e caracteres 

especiais

 Já vimos que a barra de ferramentas padrão já 

possui várias opções para inserção de elementos 

dentro de um documento (tabela, figura, gráfico, 

caixa de texto, caractere especial etc.);

 Entretanto, também podemos fazer a inserção de 

diversos elementos por meio do menu Inserir.



Menu Inserir

 Este menu permite inserir diversos elementos 

diferentes em um documento;

 Nesta aula, aprenderemos a usar as quatro 

opções marcadas com setas vermelhas.



Exercício

Opção Figura...

 Abra o documento da aula anterior (sobre a 

dengue);

 Procure e baixe da Internet uma figura do 

mosquito da dengue;

 Insira no final do documento usando a opção 

Figura...



Exercício

Opção Objeto >> Fórmula...

 No mesmo documento, apenas para 

testar a opção de fórmula (essa 

fórmula não tem nada a ver com a 

dengue!), insira as seguintes fórmulas:



Exercício

Opção Anotação

 Selecione o título do documento e adicione 

uma notação dizendo “Escolher um título 

melhor”;

 Exclua a anotação.



Exercício

Caractere Especial

 Insira em qualquer lugar do documento os 

seguintes caracteres especiais:



Inserindo tabelas

A inserção de tabelas pode ocorrer de duas 

formas:

Por meio de botão específico na barra de 

ferramentas padrão;

Por meio do menu Tabela.



Menu Tabela



Exercício

Opção Inserir Tabela...

 Insira ao final do documento uma tabela com três 

colunas e seis linhas contendo os seguintes dados:



Exercício

Opção Inserir >> Linhas acima/abaixo

 Insira três linhas na tabela para que a 

mesma fique da seguinte forma:



Exercício

Opção Inserir >> Colunas à esquerda/

direita

 Insira uma coluna na tabela para que a 

mesma fique da seguinte forma:



Exercício

Opção Excluir >> Linhas/Colunas/

Tabelas

 Exclua da tabela a coluna “Dengue”;

 Agora, exclua toda a tabela;

 Por fim, desfaça as duas exclusões 

(aperte Ctrl+Z duas vezes).



Exercício

Opção Selecionar >> Linha/Coluna/

Tabela/Célula

 Altere as cores de fundo para 

cinza das duas primeiras linhas e 

da última linha:

 Clique em uma célula da linha;

 Escolha a opção Selecionar >> Linha;

 No menu Tabela, clique em 

Propriedades... e na aba plano de 

fundo escolha a cor “Cinza 4”.



Exercício

Opção Mesclar Células

 Selecione as células da primeira linha, mescle-

as e depois centralize o conteúdo.



Exercício

Opção Dividir Células...

 Selecione a célula da primeira linha e divida-a em 

quatro verticalmente;

 Desfaça a divisão da célula (Ctrl+Z).



Marcadores, numeração, 

notas de rodapé e 

colunas
Aula 04



Sumário

 Listas com marcadores/numeração

 Nota de rodapé

 Colunas



Listas com marcadores/numeração

 Uma lista é uma série de itens organizados um abaixo 

do outro, iniciados por uma marcação (●, ◊, □ etc.) ou 

numeração (1, 2, 3 etc. ou A, B, C etc.);

 Após digitar e selecionar os itens, podemos convertê-

los em uma lista usando os botões ativar/desativar 

marcadores ou numeração da barra de formatação, 

opção “marcadores e numerações” do menu Formatar

ou clicando com botão direito e selecionando 

“marcadores e numerações...”.



Exercício

Opção Marcadores e Numerações...

Ao final do documento, insira a seguinte lista:

Sintomas da dengue clássica

 Febre alta com início súbito;

 Forte dor de cabeça;

 Dor atrás dos olhos;

 Perda do paladar e apetite;

 Náuseas e vômitos.



Exercício

Opção Marcadores e Numerações...

Após a lista anterior, insira a seguinte lista:

Sintomas da dengue hemorrágica

1. Dores abdominais fortes e contínuas;

2. Vômitos persistentes;

3. Pele pálida, fria e úmida;

4. Sangramento pelo nariz ou boca;

5. Manchas vermelhas na pele.



Notas de rodapé

 Uma nota de rodapé é uma informação adicional 

acerca de algo presente no documento que 

aparecerá no final da página em que a mesma foi 

inserida;

 Pode ser inserida a partir do botão “Inserir Nota 

de Rodapé” da barra padrão ou por meio da 

opção “Nota de Rodapé e Nota de Fim >> Nota de 

Rodapé”, do menu Inserir.



Exemplo de nota de rodapé



Exercício

Opção Nota de Rodapé ou Nota de Fim

>> Nota de Rodapé

 Após a palavra “boca” (4º item da 

segunda lista), insira uma nota de 

rodapé dizendo “Sangramento pode 

aparecer nos lábios, gengivas ou na 

mucosa da boca.”.



Colunas

 Por padrão, todo o texto de um documento apresenta-

se em uma única coluna, mas seu layout pode ser 

alterado para duas ou mais colunas;

 Todo o documento pode apresentar a mesma 

quantidade de colunas ou ter seções com quantidades 

diferentes;

 Selecione o trecho do documento a ser colocado em 

duas ou mais colunas e use menu Formatar, opção 

“Colunas”.



Exercício

Opção Colunas...

 Crie um novo documento e copie o texto de 

capitulo-1.txt nele;

 Coloque o título centralizado, negrito e fonte 

maior que o texto;

 Selecione o restante do conteúdo e formate-o 

para duas colunas, com espaçamento entre 

colunas de 0,5 cm.



Cabeçalho e rodapé,

Contador de palavras e 

corretor ortográfico
Aula 05



Sumário

Cabeçalho e rodapé

Contador de palavras

Corretor ortográfico



Cabeçalho e rodapé

Tratam-se de informações que devem aparecer 

em todas as páginas na parte superior 

(cabeçalho) ou na parte inferior (rodapé);

Há duas formas de inserir um cabeçalho/rodapé:

Clicando no topo/fundo do documento e, então, na 

opção Cabeçalho/Rodapé;

Acessando o menu Inserir, opção Cabeçalho e 

Rodapé.



Exercício

Opção Cabeçalho e Rodapé

>> Cabeçalho

 Insira um cabeçalho contendo a 

logomarca do Instituto Federal de 

Sergipe centralizada;

 Dica: pesquisa uma imagem na 

Internet e copie e cole-a usando o 

botão direito do mouse.



Exercício

Opção Cabeçalho e Rodapé

>> Rodapé

 Insira um rodapé contendo o 

número da página atual e o total 

de páginas no formato “01 de 99” 

com alinhamento à direita;

 Dica: Use as opções Inserir >> 

Campo >> “Número da página” e 

“Total de páginas”.



Contador de palavras

Algumas tarefas podem exigir documentos 

com uma quantidade de palavras dentro de 

um intervalo específico;

Podemos saber a contagem de palavras e 

letras em um documento ou seleção:

Por meio da barra de status;

Menu Ferramentas, opção “Contagem de 

palavras”.



Menu Ferramentas



Exercício

Opção Contagem de palavras

 Verifique a quantidade de palavras e 

letras que há em todo o documento 

digitado até o momento.



Corretor ortográfico

O LibreOffice Writer possui um corretor 

ortográfico e gramatical que identifica 

erros no texto da seguinte forma:

Sublinhado vermelho – erro ortográfico;

Sublinhado azul – erro gramatical.



Corretor ortográfico

As opções para ativar/desativar a 

verificação automática bem como a opção 

para verificar “Ortografia e gramática...” 

encontram-se no menu Ferramentas, mas 

esta última também pode ser acessada a 

partir da barra de ferramentas padrão.



Exercício

Opção Ortografia e Gramática...

 Com o documento aberto, verifique a 

ortografia do mesmo usando a opção 

“Ortografia e Gramática...” (ou o 

atalho F7).



Configuração de páginas 

e impressão de 

documentos
Aula 06



Sumário

Configurando a página

 Imprimindo o documento



Configurando a página

No Writer, podemos configurar algumas 

informações sobre o layout do documento 

por meio do menu Formatar, opção 

Página...;

As opções mais usadas são Formato (A4), 

Orientação (Retrato ou Paisagem) e 

Margens.



Exercício

Opção Página...

Altere o formato do documento 

para A4 e certifique-se de que a 

orientação é Retrato;

Ajuste as margens para:

Em cima e esquerda: 3,0 cm;

Embaixo e direita: 2,0 cm.



Imprimindo o documento

Após verificar a configuração de página, 

o último passo é a impressão do 

documento em si, o que podemos fazer 

por meio do botão “Imprimir” na barra 

de ferramentas padrão ou por meio do 

menu Arquivo opção “Imprimir...”.



Exercício

Opção Imprimir >> Aba Geral

Com um documento aberto, clique na 

opção Imprimir e execute os seguintes 

passos:

Escolha alguma impressora;

 Informe que deseja imprimir

somente a página 1;

Defina a quantidade de

cópias como 5.



Exercício

Opção Imprimir >> Layout da página

Ainda na janela de impressão, escolha a 

aba Layout da página e faça o seguinte:

Defina a quantidade de

páginas por folha como 2;

Agora altere para brochura.



Estilos e índices
Aula 07



Sumário

 Definição de estilos

 Sumários

 Exercício – elaborando um livreto



Estilos de texto

 Definem uma série de características quanto à 

formatação de caractere (tipo de fonte, 

tamanho, se em negrito ou itálico etc.) e de 

parágrafo (se há recuo antes/depois do texto, 

recuo na primeira linha, alinhamento etc.);

 Pode ser feito por meio da lista de estilos 

presente na barra de formatação bem como 

por meio do menu Estilos.



Vantagens do uso de um estilo

 Aplica-se um mesmo padrão de formatação a 

vários trechos de um documento rapidamente;

 Basta alterar a configuração de um estilo 

naquele documento e todos os parágrafos a 

que foi aplicado serão reformatados 

imediatamente;

Os estilos Título 1, Título 2 etc. podem ser 

usados para a criação de um índice 

automaticamente.



Estilos mais usados

Para os parágrafos em geral: Corpo do 

texto;

Para títulos de capítulos: Título 1;

Para título de seções: Título 2;

Para títulos de subseções: Título 3.



Menu Estilos



Exercício

Iniciando o nosso livreto

Crie um novo documento texto;

Configure a página para A4, Retrato, 2.0 

cm em cada margem;

Crie a capa (folha de rosto) segundo o 

modelo recebido de livreto e “quebre” 

para a próxima página duas vezes

(2x Ctrl+Enter);



Exercício

Configurando espaço para sumário

A terceira página será nosso sumário;

Você pode já escrever o texto Sumário e 

formatá-lo;

Depois disso, quebre duas linhas (2x Enter) e 

pule duas páginas (2x Ctrl+Enter).



Exercício

Preparando os textos

Da quinta página em diante, teremos o 

conteúdo do nosso livreto, que são os 

conteúdos de capitulo-1.txt e capitulo-

2.txt, nessa ordem;

Assim sendo, copie e cole o conteúdo de 

capitulo-1.txt, quebre a página (Ctrl+Enter) 

e cole o conteúdo de capitulo-2.txt.



Exercício

Numeração de páginas

 Insira a numeração de páginas centralizada 

e no rodapé da página;

Dica: para que a numeração de página não 

apareça na capa (página 1), vá em 

Formatar >> Página... >> Aba rodapé e 

desmarque a opção “Mesmo conteúdo na 

primeira página”. Agora é só ir até o rodapé 

da primeira página e apagar a numeração.



Exercício

Aplicando estilo Corpo do Texto

Selecione todo o conteúdo dos capítulos do 

livro e aplique o estilo “Corpo do texto”;

Dica: Não se preocupe se aplicou esse 

estilo aos títulos de seção e capítulo, pois 

ainda mudaremos o estilo deles.



Exercício

Editando estilo Corpo do texto

 Para editar, basta selecionar ou clicar em um 

texto com o estilo desejado, clicar no menu 

Estilos e então na opção Editar estilo...;

 Primeira linha: 1,25 cm;

 Embaixo do parágrafo: 0,25 cm;

 Espaçamento de linha: Proporcional de 120%;

 Alinhamento: justificado;

 Fonte: Arial, normal, 16 pt.



Exercício

Aplicando estilos Título 1 e Título 2

Vá até cada título de capítulo (“Dobrando 

a sua produtividade para ganhar ainda 

mais!” e “Procrastinação não é seu único 

vilão”), selecione-o e aplique o estilo 

Título 1;

Em seguida, faça o mesmo para cada título 

de seção (confira no sumário do modelo) e 

aplique Título 2.



Exercício

Editando estilo Título 1

Título 1:

Acima do parágrafo: 0,42 cm;

Embaixo do parágrafo: 0,21 cm;

Espaçamento de linha: Simples;

Alinhamento: À direita;

Fonte: Arial, negrito, 150%.



Exercício

Editando estilos Título 2

Título 2:

Acima do parágrafo: 0,61 cm;

Embaixo do parágrafo: 0,20 cm;

Espaçamento de linha: Simples;

Alinhamento: Justificado;

Fonte: Arial, negrito, 135%.



Exercício

Inserindo a linha horizontal

Entre título e subtítulo da capa e abaixo do 

título Sumário e de cada título de capítulo 

há uma linha horizontal;

Para inseri-la, crie uma linha vazia abaixo 

do título, digite alguns “underlines” (_) e 

pressione Enter – o Writer vai convertê-los 

em uma linha horizontal.



Exercício

Inserindo figuras

 Insira as duas figuras (uma em cada 

capítulo) na posição indicada.



Inserindo um sumário

Um sumário é um tipo de índice criado 

automaticamente a partir de cada uma 

das expressões marcadas como Título1, 

Título 2 etc. e com a numeração de página 

em que as mesmas se encontram;



Inserindo um sumário

 Podemos inserir um sumário em nosso 

documento selecionando o local em 

que desejamos e depois indo em 

menu Inserir, opção “Sumário e 

Índice”, “Sumário, Índice ou 

bibliografia...”.



Exercício

Inserindo um sumário

Clique logo abaixo da linha 

horizontal após a palavra 

sumário e insira um sumário;

Obs: Não inclua um título em 

seu sumário (já o incluímos 

manualmente).



Exercício

“Formatando” o sumário

Para alterar a forma como os itens de um 

sumário aparecem, podemos clicar com o 

botão direito do mesmo e escolher Editar 

estilo...



Exercício

“Formatando” o sumário

Para os títulos de capítulo:

Acima do parágrafo: 0,51 cm;

Fonte: Arial, normal, 18 pt.

Para os títulos de seção:

Antes do texto: 0,50 cm;

Fonte: Arial, normal, 15 pt.



Exercício

Ajustes finais

Revise todo o documento e ajuste-o para 

que fique igual ao modelo;

No caso de dificuldades, fale com o 

professor!



Obrigado a todos!
https://christianosantos.com


