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INTRODUÇÃO

A informática é responsável por grande parte do avanço tecnológico do 
século XX e XXI. Tais avanços na tecnologia da transmissão de dados e as 
novas facilidades de comunicação nos colocam no que chamamos de Era da 
Informação. É sabido que atualmente a informática existe em quase tudo que 
fazemos e em quase tudo que consumimos e a tendência é que passemos 
a vê-la cada vez mais. Portanto, o conhecimento da computação se torna 
essencial para qualquer pessoa, seja para ingressar no mercado de trabalho 
ou para apenas viver em sociedade.

Esta apostila contém informações sobre como utilizar o computador 
em seu dia-a-dia. Nela conheceremos as partes básicas e essenciais de 
um computador, o sistema operacional Linux, e aprenderemos como são 
descritas tarefas simples do cotidiano digital, tais como: utilizar o e-mail 
para comunicação, navegar pela internet ou ler notícias para ficar sabendo 
do que acontece ao redor do mundo. Este material também apresenta uma 
introdução a aplicativos necessários para a edição de documentos utilizando 
as ferramentas LibreOffice Writer (para a edição de documentos de texto), 
LibreOffice Calc (para o tratamento de planilhas) e LibreOffice Impess (para a 
construção de slides). 

Mesmo que você não esteja acostumado a utilizar o computador, esta 
apostila o auxiliará nessa sua nova jornada. Este material apresenta uma 
linguagem fácil com muitas imagens que o ajudarão a utilizar os principais 
aplicativos do Linux e a Internet em atividades básicas do seu cotidiano. 

Esperamos que este material lhe ajude na inserção ao mundo digital. 
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Um computador é formado por hardware e software. O hardware é a parte física 
de um computador (equipamentos, componentes físicos), enquanto que o software é a 
parte lógica (programas). São exemplos de dispositivos de hardware: Gabinete (CPU), 
monitor, teclado, mouse entre outros. Neste capítulo serão abordados os equipamen-
tos essenciais para o funcionamento do computador, utilizando, como exemplo, os 
equipamentos presentes nos laboratórios onde são ministradas as aulas presenciais 
do curso de Informática Básica. 

Os computadores atuais são classificados em dois tipos, como mostra a Figura 1: 
computadores de mesa (também chamados de desktop ou gabinete) e notebooks (ou 
laptops). 

1.1 – GABINETE

 Dentro do gabinete (ou dentro do notebook) existe um componente denominado 
placa-mãe, onde são encaixados os componentes internos do computador: processador, 
HD, Memória RAM etc. O gabinete é erroneamente chamado de CPU (Central Processing 
Unit) - Unidade Central de processamento. A CPU na verdade se refere ao processador, 
enquanto o gabinete em si é apenas a carcaça aonde são inseridos o processador, a fonte 
e os demais componentes que se encaixam na placa-mãe. 

1.1.1 - FONTE

 A fonte é o hardware que fica responsável pela parte elétrica, evitando possíveis 
queimas e sobrecargas de um computador. A Figura 2 mostra um exemplo de fonte de 
uma CPU. Deve-se lembrar que existem computadores que funcionam em 220V, outros 
em 110V e ainda existem os modelos bivolt. Antes de ligar o computador na tomada, 
sempre deve-se verificar a voltagem do mesmo.

1-Hardware

Figura 1: Gabinete (a) Computador de mesa (desktop) / (b) Notebook.

(a)                                                                     (b)
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Figura 2: Fonte

Figura 3. HD de um computador de mesa

1.1.2 – DISCO RÍGIDO (HD)     

Os dados de um computador são medidos em bits, a menor unidade de informação. 
Um conjunto de 8 bits forma 1 byte, que é a medida considerada “clássica” relaciona-
da ao armazenamento de arquivos. Com o aumento da capacidade dos dispositivos de 
armazenamento (HD, pen-drive, nuvem), foram definidas novas unidades de grandeza, 
como Kilo (KB), Mega (MG), Giga (GB) e, atualmente, Tera Bytes (TB). A Tabela 1 apre-
senta estas unidades.

O Disco rígido, ou HD (Hard Disk), é o hardware com a funcionalidade de armaze-
nar dados (fotos, vídeos, músicas, programas etc) permanentemente. Ao desligar o PC, 
os arquivos continuarão salvos e guardados no HD, permitindo acesso rápido até que 
ocorra uma solicitação de exclusão do arquivo. Sendo assim, essa é a parte do computa-
dor com maior capacidade de armazenamento de dados, ultrapassando facilmente 1TB. 
Contudo, a transmissão de dados é mais lenta. A Figura 3 apresenta um HD.

Tabela 1. Tabela de conversões
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Figura 4. Memória RAM

Figura 5. Processador

1.1.3 – MEMÓRIA RAM   

A memória principal ou RAM (Random Access Memory, Memória de Acesso 
Aleatório), Figura 4, é um componente essencial em qualquer tipo de computador. Sua 
funcionalidade consiste em armazenar temporariamente as informações durante a exe-
cução do sistema com intuito de manter todos os dados necessários para a operação dos 
programas em uso. Sem a memória RAM, o computador não funciona.

Esse tipo de memória é dita como volátil, visto que só funciona quando alimentada 
por energia, dessa forma se trata de um armazenamento temporário. Por exemplo, quan-
do é finalizado o trabalho em um determinado programa e o mesmo é encerrado pelo 
operador, a quantidade de memória RAM ocupada por essa tarefa é liberada (ou seja, os 
arquivos são apagados da memória).

1.1.4 – PROCESSADOR (CPU)

O processador é o “cérebro” de um computador (Figura 5), onde todas as informa-
ções são processadas. Quanto mais potente for um processador, mais rápido ele executa 
sua tarefa. Normalmente, um processador é equipado por um sistema de resfriamento, 
como por exemplo um cooler (pequeno ventilador).
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1.1.5 - PLACA DE VÍDEO     

A placa de vídeo (Figura 6), também conhecida como adaptador gráfico, é o compo-
nente responsável pelo processamento de dados para geração de imagem. Sua funciona-
lidade é imprescindível para os programas de edição gráfica e para o bom desempenho 
em algumas tarefas, como a reprodução de vídeos.

No mercado, esse componente é encontrado de duas formas: interna/integrada 
(onboard) e externa (offboard). A placa do tipo onboard já vem integrada na placa mãe 
e estas compartilham os mesmos recursos (processador, memória), o que torna esse 
tipo de placa pouco recomendada para computadores de alto desempenho. Já a placa 
offboard pode ser adquirida de forma separada dos demais componentes e não utiliza 
os recursos compartilhados, apresentando maior desempenho. 

1.1.5.1 CONECTORES DE VÍDEO

Os conectores VGA (Video Graphics Array) vem nas versões “macho” e “fêmea” 
(Figura 7), e aparecem tanto em cabos quanto em placas de vídeo, nos computadores de 
mesa e em alguns notebooks. Eles seguem um padrão, onde os “machos” têm 15 pinos 
que se encaixam no plugue “fêmea”. Além disso, comumente possuem dois parafusos, um 
de cada lado, usados para fixar melhor o cabo.

Figura 6. Placa de vídeo

Figura 7. Cabo de vídeo VGA: (a) “macho”/ (b) “fêmea”

(a)                                                     (b)
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Com o avanço da tecnologia, os cabos VGA tem começado a entrar em desuso. Em 
alguns desktops ainda é possível encontrar essa entrada e saída, porém notebooks e te-
levisões mais modernas já não possuem mais o suporte para esse tipo de conector.

Os novos aparelhos de TV e notebooks utilizam o modelo de conector HDMI (High-
Definition Multimedia Interface), Figura 8, que garante uma transmissão de vídeo e som 
digitais em alta qualidade.

1.1.6 - PLACA DE REDE 

A placa de rede, conforme observado na Figura 9, é um componente de hardwa-
re responsável por conectar o computador em rede ou à internet (caso não exista uma 
placa wi-fi). Através da placa de rede é possível que os computadores de uma conexão 
local ou internet se comuniquem (transferência de arquivos, jogos online, download de 
arquivos e afins). Dessa forma, ela é responsável por manipular os dados enviados e re-
cebidos pela rede.

A placas de rede podem ser implementadas em placas de expansão (PCI e PCI-
EXPRESS) que são diretamente ligados no barramento do computador, mas com a re-
dução de preço e a presença do padrão Ethernet, os computadores atuais tem por pa-
drão seu módulo de rede integrado a placa-mãe. As placas de rede possuem velocidades 
de transmissão em bits por segundo (bps), com velocidades de 10Mbps, 100Mbps ou 
1000Mbps. 

O Wi-Fi é uma tecnologia para “Wireless Local Area Networking” (em português, 
conexão de internet sem fio). A mesma é baseada nos protocolos IEEE 802.11. Wi-Fi é 
uma tecnologia de comunicação que permite a conexão entre diversos dispositivos sem 
o uso de cabos, e geralmente é transmitida através de frequências de rádio. Aparelhos 
que podem usar essa tecnologia incluem computadores, video-games, telefones, tablets, 
câmeras, Smart TVs, impressoras e outros. Dispositivos compatíveis com o Wi-Fi podem 
conectar na internet através da WLAN e um ponto de acesso wireless. 

Figura 8. Cabo de vídeo HDMI
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Figura 9. Placa de rede.

Figura 10. Placa-Mãe

1.1.7 - PLACA-MÃE     

A placa-mãe (Figura 10) recebe esse nome devido sua função de unir todos os ou-
tros componentes. Com sua ausência é impossível um computador funcionar, pois qual-
quer entrada e saída é diretamente ligada a ela.
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Figura 11. Entrada.

1.1.8 - ENTRADA/SAÍDA DE UM COMPUTADOR

Os dispositivos de E/S (Entrada e Saída) possibilitam a comunicação do computa-
dor com o meio externo. Pois através deles, as informações são transferidas de fora para 
dentro da máquina, e vice-versa. Tendo em vista sua importância, serão abordados os 
principais dispositivos de entrada e saída.

 

1.1.8.1 - ENTRADA E SAÍDA DE UM PLACA-MÃE (EXTERNA)

A parte externa da placa-mãe é o local aonde são “plugados” os periféricos. Na 
Figura 11 podemos visualizar:

1 - Entrado do mouse (PS2).

2 - Entrada para teclado (PS2).

3 - Porta para conectar a maioria das impressoras antigas (Paralela LTP1).

4 - Utilizada para conectar mouses antigos e impressoras fiscais (Serial COM1).

5 - Conectar com o monitor (VGA).

6,7,9,10 - A famosa entrada USB, utilizada para conectar boa parte dos dispositivos 
no mercado atualmente, como pen drives, webcam, mouse, teclado e Etc. 

8 - Porta de rede, utilizado para conectar com a internet por via cabo.

11 - Uma porta auxiliadora para áudio, alguns dispositivos utilizam para melhorar 
a entrada de áudio 

12 - Saída de áudio, ou seja, pode colocar caixinha de som e/ou fone de ouvidos.

13 - Porta para microfone, entrada de áudio.

1.1.8.2 - Entrada e saída de um placa-mãe (interna)

A parte interna da placa-mãe liga os componentes como processador e memória. É 
preciso um pouco mais de conhecimento para trocar estes equipamentos, sob o risco de 
danificar os dispositivos. Na Figura 12 podemos visualizar:
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Figura 12. Entradas internas

1 - Lugar do processador (Socket do Processador).

2 - Local dos pentes de memória RAM (Slots de Memória)

3 - Onde conecta-se HD’s e Drivers de CD-ROM’s IDE (Slot IDE).

4 -Entradas para conectar os cabos da fonte na placa-mãe (Conectores da fonte).

5 - Conectores para as placas de vídeo (Slot PCI-express).

6 – Slot (s) PCI, entrada mais antiga do PCI-Express, logo serve para equipamentos 
mais antigos. 

7 - Entradas SATA utilizadas para conectar HD’s e Drivers de leitura (DVD, disquete 
e etc.) SATA.

8 - Conectores externos.
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Figura 14. Sites de armazenamento em nuvem

1.1.9 - LEITOR DE DVD E CD

Com o avanço das tecnologias alguns computadores não têm mais leitores de CD/
DVD, devido aos novos meios de armazenamento e transferência de dados, como pen-
-drive e armazenamento em nuvem. A Figura 13 mostra um drive de CD/DVD.

1.1.10 – COMPUTAÇÃO EM NUVEM

O conceito de computação em nuvem (em inglês, cloud computing) refere-se à utili-
zação da memória e da capacidade de armazenamento e cálculo de computadores e ser-
vidores compartilhados e interligados por meio da Internet. O armazenamento de dados 
é feito em serviços que poderão ser acessados de qualquer lugar do mundo, a qualquer 
hora, não havendo necessidade de instalação de programas ou de armazenar dados. O 
acesso a programas, serviços e arquivos é remoto, através da Internet - daí a alusão à 
nuvem. O uso desse modelo (ambiente) é mais viável do que o uso de unidades físicas. 
Existem diversos sites que provêm o serviço de armazenamento em nuvem (Figura 14). 
Alguns são pagos, outros são gratuitos, variando a quantidade de armazenamento dis-
ponível para o usuário.
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1.2 - MOUSE

O mouse é uma ferramenta muito importante para te auxiliar a acessar pastas e 
arquivos mais facilmente. O mouse possui um “ponteiro” indicando o local aonde você 
poderá acessar os arquivos a partir de “cliques”. Mover o mouse para frente, fará a seta 
mover-se para cima, e assim por diante. O mouse possui dois botões e um mecanismo de 
rolagem. Em notebooks, geralmente utiliza-se um touchpad no lugar do mouse, diferen-
ciando apenas na forma de manuseio (mas é possível conectar um mouse ao notebook 
por uma porta USB). Podemos ver um mouse e um touchpad na Figura 15.

Botão esquerdo: Serve para selecionar (um clique), abrir (2 cliques), arrastar (cli-
que e segure) e entre outras funções, possivelmente será o botão que mais utilizará. Veja 
a Figura 16.

Botão direito: Utilizado muitas vezes para abrir as propriedades dos arquivos ou 
configurações, maioria das vezes abrindo um balão com várias opções. Acompanhe pela 
Figura 17.

Figura 15. (a) “TouchPad”/ (b) “Mouse”

Figura 16. Botão esquerdo

Figura 17.  Botão direito

(a)                                                                      (b)
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1.3 – TECLADO

O teclado serve para escrever o que queremos para o computador: as nossas le-
tras, números, caracteres e algumas funções. Existem vários padrões de teclados para 
desktop e notebook, mas no Brasil o principal é o ABNT-2. A Figura 19 mostra um tecla-
do. O padrão dos teclados brasileiros segue o modelo QWERTY, relativo à disposição das 
letras (A-Z, a-z), como era usado nas antigas máquinas de escrever.

A Figura 21 mostra as teclas especiais e LEDs de aviso: Usados para algumas funções.

A Figura 20 dá ênfase às teclas de caracteres e números, pontos, símbolos e acentos. 
Alguns computadores também contém os números na parte direita (conhecido como 
NUM LOCK), como se fosse uma calculadora embutida.

Figura 19. Teclas de A-Z

Figura 20. Teclas de caracteres e números

Figura 21. Teclas Especiais e LEDs
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1-TAB serve para paragrafar a linha, navegar pela interface e também tem outras 
funções que veremos a frente.

2-CAPS LOCK tem a função de transformar as letras em maiúsculo ou minúsculo, 
caso ligado, maiúsculo, caso desligado será minúsculo. NUM LOCK ativa os números da 
direita.

SCROLL LOCK comporta-se depende do software que está em uso, e seu propósito 
é modificar a função das teclas direcionais. Desta forma, SCROLL LOCK tem uma função 
similar às teclas NUM LOCK e CAPS LOCK, isto é, habilita uma função secundária para um 
grupo de teclas. Porém, não utilizamos muito dessa função, ela era utilizada em progra-
mas antigos, hoje em dia temos o Excel que ainda utiliza esse botão. Sendo os LEDs (20) 
que sinalizam se as funções estão ou não ativadas.

3-SHIFT funciona bem parecido com o CAPS LOCK, porém o usuário tem que segu-
rar o SHIFT e a letra que quer usar a função secundária, exemplo: A tecla “a” apertada 
junto com o SHIFT (ao mesmo tempo) se torna “A”, isso também serve para teclas que 
tem dois caracteres, como o “, ” e o “<”, ambos estão na mesma tecla. Porém ao apertar-
mos a tecla, sairá o “, ”, para sair o “<” apertamos junto SHIFT antes, ou seja, os caracteres 
que estiverem abaixo serão a função primária e o que tiver acima será secundária, neces-
sitando do SHIFT para ser impresso.

4-CTRL e ALT são teclas que juntas com outras teclas forma algumas funções espe-
ciais, (falaremos mais no tópico 2.2).

5-Botão Iniciar abre o menu do painel.

6-Tecla de espaço serve para criar um espaçamento usado para separar palavras.

7-Esse botão equivale ao clique direito no mouse.

8-O botão “ENTER” serve para selecionar ou confirmar algo.

9-BACKSPACE apaga o último caractere, letra, número ou espaço.

10-Teclas direcionais de navegação servem para poder navegar na direção que você 
seleciona. 

11-ESC depende do software, podendo ser para sair, voltar ou cancelar uma função.

12-As teclas F1 até F12, também dependem do software e sistema operacional, po-
dendo ter inúmeras funções.

13- Print Screen é utilizado para capturar uma imagem da tela do seu computador.

14-Pause/Break Botão utilizado para pausa/para algum processo de um software 
ou sistema operacional, aconselhamos a não apertar caso não saiba utilizá-lo.

15-INSERT serve para criar a opção na qual, ao escrever, ele sobrepõe as letras a 
frente.

16-HOME serve para ir para o início da linha, tendo outras funções em outros 
softwares.

17-PAGE UP e DOWN servem, respectivamente, para ir para o topo e o final da 
página.

18-DELETE é usado para apagar o que está selecionado.

19-END serve para ir para o final da linha, tendo outras funções em outros softwares.
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1.4 - MONITOR

 O monitor (Figura 22) é o hardware responsável pela saída de imagem do compu-
tador, utilizada para facilitar a interação homem-máquina. 

1.5 - OUTROS DISPOSITIVOS DE HARDWARE

 Uma CPU, teclado, mouse e monitor são essenciais para conseguir utilizar um 
computador da forma adequada. Mas existem outros dispositivos, vendidos separada-
mente, que auxiliam no uso de algumas funções.

1.5.1 - IMPRESSORA/SCANNER

A impressora, de forma bem simples, é um equipamento com a função de pôr algo 
criado em computador para o papel. Um scanner tem a função de pegar um papel real e 
transformá-lo em digital. Logo ao juntar ambos, impressora e scanner, temos uma má-
quina capaz de criar uma cópia ou erroneamente chamada de “Xerox”, que se baseia em 
fazer uma cópia de uma folha real. Atualmente as impressoras mais vendidas são do 
modelo “laser” (preto e branco ou colorida). É necessário comprar e repor cartuchos de 
tinta sempre que a impressão se tornar fraca ou ilegível. A Figura 23 mostra uma impres-
sora multifuncional (impressora + Scanner).

Figura 22. Monitor

Figura 23. Impressora
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1.5.2 - CAIXA DE SOM

É o dispositivo responsável pela reprodução de áudio (Figura 24). 

1.5.3 - ESTABILIZADOR

O estabilizador (Figura 25) é um aparelho com função de proteger os equipamentos 
elétricos (gabinete, monitor e etc.) das variações de tensão recebidas da rede elétrica. 
Porém quando há queda de energia, o dispositivo irá desligar podendo assim danificar o 
equipamento. Neste caso é mais viável utilizar um nobreak. 

Para proteger os aparelhos da queda de energia e suprir a necessidade de alguns 
equipamentos mais modernos, os nobreaks (Figura 26) são recursos de proteção. Tais 
equipamentos resolvem grande parte das instabilidades de uma rede elétrica, com efi-
ciência muito superior ao estabilizador. Além disso, um nobreak também é responsável 
por alimentar os dispositivos, em caso de queda de energia, através de uma bateria. No 
entanto, costumam ser bem mais caras do que estabilizadores comuns. 

Figura 24: Caixa de som.

Figura 25: Estabilizador
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Figura 26:  Modelos e entradas de nobreak

Figura 27:  Webcam

1.5.4 - WEBCAM

É um equipamento utilizado para captura de imagem, como uma câmera, podendo 
assim conversar com pessoas por meio de uma chamada de vídeo (videoconferência). 
Na maioria dos notebooks, já vem de forma integrada.

Podemos ver uma webcam externa e uma integrada na Figura 27.

1.6 -  NOÇÕES BÁSICAS DOS COMPONENTES DO COMPUTADOR E SEUS 
PERIFÉRICOS.

Para a execução de uma tarefa em um computador, quatro componentes principais 
estão envolvidos: a entrada da informação, o processamento, o armazenamento e a saída 
(resultado) da operação. 

• Entrada da informação corresponde aos dados colocados no computador para 
serem processados. Os dispositivos de entrada comuns: teclado, mouse, scanner, micro-
fone, ou leitora de código de barras. 

• O processamento corresponde à realização de uma tarefa como a construção de 
um texto ou de uma planilha. O hardware responsável por esta tarefa é a unidade central 
de processamento - CPU (processador). Ela processa todas as informações que passam 
pelo computador. Devido a sua funcionalidade, ela é considerada o “cérebro do compu-
tador”. Os principais processadores atuais são da Intel e AMD.

• O armazenamento consiste no armazenamento de informações, tanto de dados 
de entrada, que estão sendo processados e de saída.  Para isso, são necessários me-
mórias e disco rígido. As memórias armazenam dados e instruções indispensáveis ao 
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funcionamento temporário do computador (quando ele está ligado) e guarda informa-
ções ligadas ao processamento. Quando o computador é desligado, a informação contida 
nas memórias é perdida. O disco rígido continua armazenando os dados mesmo com 
o computador desligado. Nele são salvos os arquivos e os programas que precisamos 
quando ligamos o computador. Um computador possui uma memória ROM (memória 
somente de leitura), uma memória RAM (principal) e memórias auxiliares (HD, pen-dri-
ve, CD/DVD).

• O resultado da operação é mostrado nos dispositivos de saída. Estes dispositivos 
exibem dados e informações processadas pelo computador, as saídas dos programas. 
Exemplos destes dispositivos são dados por: projetor de vídeo, impressora e monitor.

Para utilizar um computador, não basta apenas comprar os equipamentos de har-
dware. É necessário também a instalação de softwares (como o Sistema Operacional e apli-
cativos) e saber utilizá-los. Nos próximos capítulos tais programas serão apresentados.

Questão 1 - Quais os principais componentes do Hardware? Cite também as fun-
ções de cada um deles.

Questão 2 - Os principais componentes mencionados na Questão 1 são aqueles 
realmente necessários para o funcionamento de sua máquina. Porém, alguns Hardware 
existentes facilitam e muito a vida do usuário de forma complementar. Quais são esses 
outros Hardwares?

Questão 3 - Quais os componentes da CPU?
Questão 4 - Qual a principal diferença entre disco rígido (HD) e memória RAM? 

Explique.
Questão 5 - Conhecido como cérebro do computador:
a) Processador.
b) Winchester.
c) Memória ROM.
d) Memória Cache
Questão 6 - Quais são os tipos de placa de vídeo? Descreva cada uma.
Questão 7 - Qual a função da placa de rede? 
Questão 8 - O que é um dispositivo de saída? Dê exemplos.
Questão 9 - O que é um dispositivo de entrada? Dê exemplos.
Questão 10 - Defina o armazenamento em nuvem. Cite exemplos de plataformas 

que disponibilizam esse armazenamento. 
Questão 11 - Qual o tipo de conector de vídeo que entrou em desuso? Explique a 

vantagem de utilizar cabos HDMI. 
Questão 12 - Caracterize a tecnologia Wi-Fi. Dê exemplos de aparelhos que utili-

zam essa tecnologia. 
Para a atividade de mouse e teclado iremos utilizar o programa “Gcompris”.
Questão 16 - Ao abrir, escolha um jogo ou mais na parte de manipulação de teclado 

e melhore suas habilidades com o teclado.
Questão 17 - Agora escolha um jogo de manipulação de mouse.
Questão 18 - Faça uma competição saudável com seu colega do lado, cada um es-

colhe um jogo.

EXERCÍCIO
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Capitulo 2 
SISTEMAS OPERACIONAIS 

E LINUX MINT 





31

IB

SISTEMAS OPERACIONAIS E LINUX MINT 

INFORMATICA BÁSICA
Programa Semiárido Digital

2 - Sistema operacional 

O sistema operacional é um software que permite a interação entre o hardware e 
os softwares aplicativos. Sua principal função é gerenciar as funções do computador. 
Existem sistemas operacionais para computadores que são pagos, chamados de proprie-
tários, ou seja, deve-se comprar o software para se usufruir dele, caso dos sistemas ope-
racionais da Apple (Mac OS) e da Microsoft (Windows).

Porém, existem sistemas operacionais gratuitos, ditos softwares livres, disponibili-
zados gratuitamente para quem desejar obtê-los, sendo um dos maiores exemplos dessa 
categoria o Linux. Qualquer pessoa pode realizar alterações neste no sistema operacio-
nal, gerando diferentes versões deste sistema. Entre as distribuições mais conhecidas 
estão o Ubuntu, o Mint e o Fedora.

Quando usamos o celular, também estamos nos utilizando de um sistema opera-
cional, os sistemas operacionais móveis (mobile). Os mais conhecidos e utilizados são o 
Android e o IOS.

Para o nosso curso, iremos abordar apenas softwares livres, tanto para o sistema 
operacional como para os aplicativos. São programas gratuitos, funcionais e que pos-
suem todas as funções dos softwares pagos. Lembramos também que baixar e instalar 
softwares piratas é ilegal, e utilizar programas de origem desconhecida pode danificar o 
seu computador.

2.1 -  O LINUX MINT

Iremos utilizar o sistema operacional Mint, pelo fato deste ter um desempenho 
mais rápido, ocupa pouco espaço e de fácil instalação. Este Sistema Operacional baseado 
no Linux se assemelha ao Windows, permitindo, assim, que a adaptação ao mesmo seja 
mais rápida. E é um software livre.

A partir deste ponto iremos abordar todos os aspectos para que um usuário possa 
utilizar o Mint a partir do “zero”, ou seja, sem nenhum conhecimento prévio do sistema.

2.2 – ABRINDO O COMPUTADOR

Atualmente, a maioria dos computadores de mesa ou notebooks já vêm de fábrica 
ou da loja com um sistema operacional e aplicativos instalados, pronto para utilização. 
Basta plugar o equipamento na tomada e ligar a máquina. Deve-se ter o cuidado de veri-
ficar se o equipamento é bivolt ou se tem uma voltagem específica (110V ou 220V).

2.2.1 - LIGANDO COMPUTADOR DE MESA

Para ligar o computador, primeiramente devemos averiguar se ele está bem conec-
tado verificando as conexões dos cabos. Em seguida podemos ligá-lo seguindo estes pas-
sos simples:

Passo 1. Pressione o botão ligar/desligar, que normalmente é o maior botão que 
você pode encontrar na parte da frente do gabinete. Se o seu computador está conectado 
a um estabilizador ou a uma multi-tomada, lembre-se de ligá-los primeiro.

SISTEMAS OPERACIONAIS E LINUX MINT
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Passo 2.  Ligue o monitor pressionando o botão ligar/desligar. Alguns, podem ter 
um botão na parte traseira, outros de um lado e outros na parte dianteira.

2.2.2 - LIGANDO UM NOTEBOOK

Os passos para ligá-lo são:

Passo 1. Abra o seu notebook separando a parte inferior da superior. 

Passo 2. Pressione o botão Ligar/Desligar. Uma vez que o seu computador ligue, 
verifique o nível de energia que tem a bateria. Se estiver muito baixa, coloque a fonte de 
alimentação. É possível visualizar uma notificação mostrando a quantidade de carga e o 
tempo de duração. Se a bateria do notebook descarregar por completo, ele será desliga-
do. Lembrando que é possível utilizar o notebook enquanto ele carrega.

2.3 - ÁREA DE TRABALHO

A área de trabalho (Figura 28) é a principal área exibida na tela quando você liga 
o computador e entra no sistema. Ela serve de superfície para o seu trabalho, como se 
fosse uma mesa real. Nela é possível executar programas ou abrir pastas, como também 
colocar itens, arquivos e pastas, e organizá-las como quiser. Na maioria das vezes, a área 
de trabalho inclui a barra de tarefas e alguns ícones.

 A barra de tarefas fica na parte inferior da tela mostrando quais programas estão 
em execução, e permite também, alternar entre estes. Também contém o botão Iniciar, 
usado para acessar programas, pastas e configurações do computador.

2.3.1 - ÍCONES DA ÁREA DE TRABALHO

 Ícones são imagens pequenas que representam arquivos, pastas, programas e ou-
tros itens. Ao iniciar o sistema pela primeira vez, você verá pelo menos um ícone na área 

Figura 28: Área de trabalho do Mint
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de trabalho. Um ícone pode representar o próprio arquivo ou um atalho. Os atalhos têm 
como objetivo dar um acesso rápido a aplicação desejada, que esteja salva em outro local 
diferente (alguma pasta do seu HD, pen-drive ou outro dispositivo de armazenamento). 

2.3.2 - BARRA DE TAREFAS / PAINEL

A barra de tarefas, ou painel, geralmente localiza-se na parte inferior da tela (Figura 
30), sendo uma fonte de acessibilidade para o usuário, contendo acessos rápidos para 
aplicações em uso, exibe informações como data e hora, ajuste de volume, e informa se o 
computador está com o wi-fi ou bluetooth ativados.

2.3.3 - BOTÃO E MENU INICIAR

Ao clicar no logo do Linux Mint no painel (botão iniciar), indicado na Figura 31, 
abre-se o menu iniciar.

Figura 29: Ícones.

Figura 30: Barra de tarefa/Painel.

Figura 31: Botão iniciar.
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1. Um buscador, que ao digitar 
o nome do programa, ele irá 
procurá-lo.

2. As divisões das categorias de 
cada programa, sendo “Tudo”, 
todos os programas do seu 
computador.

3. Os programas da categoria 
escolhida ou o programa que 
você pesquisou no buscador 
(1).

4. A opção “Favoritos” reune 
os programas adicionados por 
você como os seus favoritos.

5. No “Usados recentemente” 
aparecem os programas que 
você utilizou anteriormente.

6. O nome do usuário atual.

7. Botão de desligar ou reiniciar.

A Figura 32 mostra o menu que se abre após clicar no menu iniciar. O menu Iniciar 
consiste em facilitar o acesso aos programas, mostrando quais destes estão instalados 
no seu PC. Ele também dá acesso ao botão de desligar, a uma ferramenta de busca, ou 
outras atividades. A numeração da Figura 32 dá ênfase às seguintes partes do menu:

2.3.4 - ÍCONES DE ATALHO NO PAINEL

           Como mostrado na Figura 33, esses botões são utilizados para o acesso rápido 
de aplicações, escolhida pelo usuário. Da esquerda para direita, temos: 1 - um atalho que 
minimiza todas as aplicações e mostra a área de trabalho, 2 - abre o navegador, 3 - abre 
o terminal, 4 - abre o gerenciador de arquivos, ou seja, a navegação nas pastas do seu 
computador.

2.3.5 - APLICAÇÕES ABERTAS

A maioria dos programas que estão “abertos” (em execução) aparecem nessa par-
te do painel. Se o programa estiver minimizado ou em segundo plano, ao clicar em seu 
nome, ele aparece para você em primeiro plano. Caso esteja sendo utilizado, ao clica no 
seu nome, o programa minimiza. Note a Figura 34 com um programa minimizado.

Figura 32: Menu iniciar do Mint

Figura 33: Ícones de atalho no painel. 

Figura 34: Aplicações abertas.
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2.4 - DESLIGANDO O COMPUTADOR/NOTEBOOK

Depois de ter executado todas as tarefas desejadas (editado e salvo seu texto, na-
vegado pela Internet, editado sua foto, enfim, tiver terminado o seu trabalho) siga os 
seguintes procedimentos para DESLIGAR o computador:

Passo 1. Com o mouse clique no botão iniciar, situado na barra de tarefas normal-
mente situada na parte inferior da tela; 

Passo 2. No menu que aparecerá, clique em DESLIGAR; 

Passo 3. Em seguida aparecerá uma caixa de diálogo (Figura 37), apresentando as 
opções: colocar o computador em modo de espera; desligar o computador; ·reiniciar o 
computador

O relógio (Figura 36) é uma ferramenta que indica as horas e os minutos do dia, e 
ao clicar nele, temos acesso ao calendário.

2.3.6 - ÍCONES DE CONFIGURAÇÕES E O RELÓGIO

Os ícones de configuração são os ícones do lado direito antes do relógio. Podemos 
notar o símbolo do wi-fi, que ao clicar abrimos um menu para configuração da rede. Ao 
lado do wi-fi, temos o ícone do som que serve para ajustarmos o volume e outras confi-
gurações. Também vemos o símbolo do Bluetooth e o gerenciador de atualizações do sis-
tema. Também podem aparecer outros ícones próprios de outros programas. (Figura 35)

Figura 35: Ícones de configurações.

Figura 36: Relógio. 

Figura 37: Menu de sessão
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1 -  Encerrar a sessão: o computador terminar sua sessão, abrindo a opção de entrar 
com outro usuário.

2 - Reiniciar: ele desliga e religa o computador, muito utilizado quando ocorre uma 
atualização ou instalação/remoção de um programa.

3 - Desligar: encerra todas as operações do computador, sendo aconselhado, depois 
de desligar o CPU, a desligar o monitor e o estabilizador (caso seja um PC de mesa).

4 - Suspender: Entra em modo de economia de energia.

5 - Hibernar: faz com que o computador seja semi desligado, tendo apenas algumas 
funções ligadas, sendo muito utilizado em notebooks, pois torna-se o acesso rápido, sem 
precisar desligar e ligar o computador.

Passo 4. Clique em Desligar. Desligue o monitor.

Passo 5. Depois que todas as luzes do computador se apagarem, desligue o 
estabilizador. 

2.5 – ATALHOS DO TECLADO

 Existem 5 combinações de teclas do teclado fundamentais (excluindo shift + algu-
ma tecla, para ativar função secundária da tecla)

Sendo eles CTRL+X, CTRL+C, CTRL+V, ALT+F4 E ALT+TAB.

CTRL+X utiliza-se para recortar (apagar do lugar original) o item selecionado e co-
lar em outro lugar.

CTRL+C serve para copiar algum item (texto ou um arquivo), para poder colar em 
outro lugar, sem alterar o antigo e mantendo o original no mesmo lugar.

CTRL+V utiliza-se para poder colar um arquivo em outro lugar, necessitando ante-
riormente do uso de CTRL+X ou CTRL+C

2.5.1 - UTILIZANDO CTRL+C E CTRL+V

Passo 1. Selecionando arquivo e apertando CTRL+C, para poder copiar na pasta 
Imagens. (Figura 38)

Figura 38: Selecionando o arquivo e copiando (CTRL+C)
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Passo 2. O arquivo estava na pasta downloads, agora vamos à pasta Imagens e 
apertamos CTRL+V. (Figura 39)

Passo 3. Utilizando CTRL+V, copiar o arquivo para a pasta Imagens. (Figura 40)

Figura 39: Indo na pasta

Figura 40: Colando (CTRL+V)

Conclusão. Podemos notar que o arquivo original continuará lá, mostrando que 
não alteramos ele e nem o lugar o seu.
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2.5.2 - UTILIZANDO CTRL+X

Passo 1. Selecionar o arquivo e usar CTRL+X. Nota-se que o item fica transparente, 
simbolizando que ele foi recortado. (Figura 41)

Figura 41: Recortando (CTRL+X).

Figura 42: Copiando.

Passo 2. Copiando para a pasta “Imagens”.
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Figura 43: Como ficou a pasta download. 

Passo 3. Nota-se que o mesmo arquivo não existe mais na pasta antiga (Downloads).

Conclusão: Sendo assim, devemos ter cuidado e saber utilizar CTRL+C ou CTRL+X.

Figura 44: ALT+F4.

2.5.3 - UTILIZANDO ALT+F4

ALT+F4 é um atalho utilizado para fechar a janela na qual está aberta, como será 
mostrado em seguida:

Passo 1. Utilizar o ALT+F4. (Figuras 44 e 45)
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Figura 45: Resultado do ALT+F4.

Conclusão: A janela foi fechada.

Figura 46: Interface enquanto aperta ALT+TAB.

2.5.4 - UTILIZANDO ALT+TAB 

Serve para alternar entre as páginas abertas.  (Figura 46)

Ao utilizar o ALT+TAB aparece essa interface mostrando as janelas abertas (caso 
você segure o ALT e aperte o TAB para trocar), assim podendo escolher qual você quer 
ir sem necessidade de clicar na parte do painel para abrir a janela desejada.
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2.6 - O ÍCONE COMPUTADOR

Como já sabemos, o computador é de grande utilidade para todos e saber 
aproveitar suas principais funções é imprescindível. Para tal, iremos conhecer 
algumas ferramentas que irão nos ajudar nessa tarefa, tais como conhecer os ícones 
de um computador, como criar, copiar, recortar, colar e renomear um arquivo ou pasta, 
aprenderemos a utilizar alguns periféricos como um CD-ROM, HD externo, ou um 
Pendrive e semelhantes. Basta abrir o computador e já veremos um ícone com o nome 
computador (Figura 47).

Ao darmos dois cliques neste ícone, será aberta uma janela (Figura 48) em que 
podemos visualizar os dispositivos internos e externos do computador (CD, DVD, 
pendrive, HD externo ou até mesmo um aparelho celular conectado ao computador).

2.7 - CRIANDO PASTAS

 Assim como “na vida real” as pastas também existem nos computadores e com 
funções semelhantes: guardar e organizar documentos, músicas, fotos, vídeos. Com 
elas é possível armazenar tais documentos em locais específicos do computador, 
tornando assim mais fácil o seu acesso quando for necessário.

O Linux Mint já vem com algumas pastas pré-definidas, a fim de organizar os 
principais tipos de arquivos virtuais existentes, tais como: Documentos, Imagens, 
Músicas e Vídeos (Figura 49).

Figura 47: Icone Computador.

Figura 48: Pasta computador.
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Figura 49: Pastas pré-definidas do usuário.

Figura 50: Pasta Documents (Documentos).

Documentos é a pasta onde pode-se guardar currículo, boletos bancários, 
receitas, trabalhos escolares, etc (Figura 50).

Figura 51: Pasta Pictures (Imagens).

Imagens é onde você pode guardar fotos da última viagem, fotos do aniversário, 
fotos em geral, nesta pasta (Figura 51).

Músicas é onde podem ficar as suas músicas ou aquele álbum novo que você 
comprou (Figura 52).

Figura 52: Pasta Music (Musica).
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Vídeos é a pasta destinada para você guardar os vídeos que quiser e até os que 
você mesmo fizer (Figura 53).

2.7.1 - PRIMEIRA OPÇÃO PARA CRIAR PASTAS

 Antes de mais nada certifique-se de estar no local onde você quer criar a pasta. 
Depois de irmos onde queríamos, vamos começar.

Passo 1. Clique no botão direito do mouse e logo em seguida selecione Criar nova 
pasta.

Passo 2. Agora vamos nomear a nossa pasta. Por exemplo “Trabalhos” (Figura 
54).

2.6.2 - SEGUNDA OPÇÃO PARA CRIAR PASTAS

Passo 1. Vá até a barra de menu, no canto superior da tela e clique em “Arquivo” 
e em seguida Criar nova pasta.

Passo 2. Agora vamos dar um novo nome a nossa nova pasta. Por exemplo, 
“Programa” (Figura 55).

Figura 53: Pasta Videos (Vídeos).

Figura 54: Pasta recém-criada e com o nome alterado para “Trabalho”.

Figura 55: Pasta recém-criada e com o nome alterado para “Programa”.
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5.1.2 TERCEIRA OPÇÃO PARA CRIAR PASTAS

Passo 1. Aperte simultaneamente as teclas CTRL+SHIFT+N.

Passo 2. Agora vamos nomear essa pasta. Por exemplo “Meio Ambiente”.

2.8 - SELECIONANDO ARQUIVOS E PASTAS

Muitas vezes uma pasta ou arquivo não está no local onde desejamos, e precisamos 
movê-las para onde queremos, porém se esse local está com muitos arquivos, ou se 
queremos mover mais de um, centenas, por exemplo, ficar selecionando e movendo 
um a um pode ser demorado e cansativo, dessa forma, selecionar várias ao mesmo 
tempo é a solução ideal para esse novo problema. Assim aprenderemos neste tópico 
como fazer isto.

2.8.1 - SELECIONANDO ARQUIVOS E PASTAS CONSECUTIVAS

Para selecionar pastas consecutivas é muito fácil, basta seguir os seguintes passos:

Passo 1. Com o botão esquerdo do mouse você clica e mantém pressionado em 
uma parte “em branco” da janela na qual você deseja selecionar os arquivos.

Passo 2. Em seguida você arrasta o mouse até que todas as pastas estejam 
selecionadas.

Figura 56: Pastas selecionadas por click e arraste.

2.8.2 - SELECIONANDO ARQUIVOS E PASTAS NÃO CONSECUTIVAS

 Às vezes não queremos selecionar todas as pastas consecutivas, e para selecionar 
somente as pastas desejadas faremos os seguintes passos:

Passo 1. Mantenha pressionada a tecla CTRL do teclado e vá clicando com o botão 
esquerdo do mouse uma a uma as pastas que se deseja selecionar.

Figura 55: Pastas selecionadas pelo por segurar CTRL.
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2.8.3 - SELECIONANDO TODOS OS ARQUIVOS E PASTAS

Na pasta selecionada pode haver muitos arquivos e pastas e às vezes selecionar 
um a um seja muito demorado e clicar e arrastar o mouse pode deixar de selecionar 
alguma pasta, e é para isso que há um comando bem fácil que nos ajuda a selecionar 
todos os arquivos e pastas:

Passo 1. Pressione simultaneamente as teclas CTRL+A no teclado e logo é 
notado que todas as pastas e arquivos estão selecionados.

Figura 56: Todas as pastas selecionadas por CTRL+A.

2.9 - COPIANDO E MOVENDO/RECORTANDO PASTAS OU ARQUIVOS

Agora que já sabemos como selecionar as pastas e arquivos que desejamos, 
aprenderemos como copiar ou movê-las. 

2.9.1 - COPIANDO PASTAS E ARQUIVOS

Com as pastas e/ou arquivos selecionados é bem simples copiar (um arquivo ou 
pasta é copiada, o referido arquivo/pasta permanece no seu local original), basta fazer 
um dos seguintes procedimentos:

Procedimento 1:

Passo 1. Com o botão direito do mouse clicamos sobre o arquivo desejado e então 
na janela que aparece clicamos em “Copiar”.

Passo 2. Para colocar a pasta no local desejado é preciso ir no local para em seguida 
clicar novamente com o botão direito do mouse e selecionar “Colar”.

Procedimento 2: 

Nesta segunda maneira de copiar os arquivos em vez de clicar com o botão direito 
do mouse sobre o arquivo basta pressionar as teclas de atalho do teclado, para isso 
seguiremos os seguintes passos:

Passo 1: CTRL+C no arquivo a ser copiado e;
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Passo 2: CTRL+V no local a ser colado.

2.9.2 – MOVENDO/RECORTANDO PASTAS E ARQUIVOS

Para mover/recortar um arquivo (o arquivo deixa de existir na sua pasta original 
e fica somente no local em que foi colado) faremos um procedimento semelhante ao 
anterior. Vejamos os procedimentos:

Procedimento 1: 

Passo 1. Em um dos arquivos selecionados em vez de clicar em copiar deve-se 
clicar em recortar*.

Passo 2. Para colocar a pasta no local desejado é preciso ir para esse local e logo 
em seguida, assim como no procedimento de copiar, clicar novamente com o botão 
direito do mouse e selecionar “Colar”.

Procedimento 2:

Neste segundo procedimento de mover os arquivos em vez de clicar com o botão 
direito do mouse sobre o arquivo basta seguir os passos:

Passo 1: Pressione as teclas de atalho do teclado CTRL+X no arquivo a ser copiado 
e;

Passo 2: CTRL+V no local a ser colado.

2.10 - RENOMEANDO ARQUIVOS E PASTAS

 Quando o nome de uma pasta ou arquivo não está de acordo com o nosso desejo 
podemos renomeá-las e há duas maneiras diferentes de renomear um arquivo/pasta, 
veremos cada um separadamente:

Procedimento 1:

Passo 1. Com o cursor do mouse sobre o arquivo desejado, deve-se clicar no botão 
direito do mouse e em seguida clicar sobre “Renomear”.

Passo 2. Deste modo é possível colocar o nome desejado. Por exemplo é “Sua 
Cidade”.

Procedimento 2:

Passo 1. Clique com o botão esquerdo do mouse sobre o arquivo desejado e então 
pressiona-se a tecla de atalho “F2” que fica na parte superior do teclado.

Passo 2. Então colocaremos um novo nome. Um outro exemplo é “Brasil”.

2.11 - UTILIZANDO PERIFÉRICOS

 Em algum momento da nossa vida será necessário levar nossos arquivos 
digitais para outro local, para uma Lan house por exemplo, para diversos fins, e levar 
nosso computador/ notebook para qualquer lugar muitas vezes é inviável, por isso 
que dispositivos móveis são uma saída para esse problema. Dentre todos os periféricos 
destacamos os mais utilizados, como o Pen Drive, HD externo, CD/DVD e até mesmo 
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um aparelho celular.

2.11.1 - UTILIZANDO UM CD/DVD

 Para abrir um CD ou DVD no computador, basta abrir a unidade de CD/DVD 
conforme o modelo do computador abaixo. Logo em seguida abra o ícone de CD que 
aparecerá no Desktop para poder visualizar os dados que estão no disco.

2.11.2 - UTILIZANDO UM PENDRIVE, UM HD EXTERNO OU UM APARELHO

                CELULAR

 Para abrir um pendrive um HD externo ou até mesmo um dispositivo móvel, 
insira-o em uma entrada USB, em seu gabinete, de acordo com os modelos abaixo.

Em notebooks as entradas costumam ficar nas laterais do computador, de acordo 
com cada modelo. E, assim como o CD ou o DVD, quando o dispositivo for inserido 
no computador aparecerá uma “Pasta” na área de trabalho onde é possível abrir os 
arquivos e pastas contidas neles.

Figura 59.  Entrada USB utilizando pendrive notebook (a) | Entrada USB utilizando pendrive gabinete (b).
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EXERCÍCIOS

Questão 1 - Conceitue sistema operacional. Qual o primeiro sistema operacional 
criado? 

Questão 2 - Quais os principais sistemas operacionais para Desktop?

Questão 3 - Quais são os principais sistemas operacionais para dispositivos 
móveis? 

Questão 4 - Quais as vantagens de utilizar o Linux mint como sistema operacional?

Questão 5 - É possível ter mais de um sistema operacional em um computador? 
Explique. 

Questão 6 - Ligue o computador.

Questão 7 - Aponte quais elementos consistem na interface de um computador. 
Onde eles estão localizados?

Questão 8 - A área de trabalho é de grande importância nessa interação homem 
máquina. Com suas palavras explique qual é essa importância? 

Questão 9 - Vimos que na área de trabalho nos mostra alguns elementos que 
facilitam nossa interação com o computador. Quais são esses elementos, onde estão 
localizados e quais as suas funções?  

Questão 10 - Abra a calculadora pela área de trabalho e pelo menu Iniciar 
utilizando a ferramenta de busca ou pelas categorias.

Questão 11 - Que horas são? Que dia é hoje (data)? (Pode somente utilizar o 
computador).

Questão 12 - Minimize ou maximize um programa utilizando o painel.

Questão 13 - Qual o nome que está no seu computador na parte de identificação? 

Questão 14 - Reinicie o computador. 

Questão 15 - Seu computador já ligou novamente depois de reiniciado? Se sim, 
então o desligue.

Questão 16 - Entre na pasta Documentos e cria uma pasta com o seu nome. Em 
seguida, dentro desta pasta cria uma pasta com o nome de cada colega que está ao seu 
lado.

Questão 17 - Selecione todas as pastas que estão na pasta que tem o seu nome.

Questão 18 - Mova apenas uma pasta que está dentro da pasta com o seu nome 
para a Área de trabalho.

Questão 19 - Caso você possua algum dos periféricos estudados, crie uma pasta 
dentro dele com o nome de um assunto diverso.

Questão 20 - Explique a diferença entre conectar um CD e um HD externo a um 
computador. Como os dados de cada um são acessados?
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Capitulo 3 
INTERNET





51

IB

SISTEMAS OPERACIONAIS E LINUX MINT 

INFORMATICA BÁSICA
Programa Semiárido Digital

3.1 - Utilizando o Mozilla Firefox

 Neste capítulo aprenderemos a usar um navegador (browser) de internet. O que 
nós iremos utilizar no decorrer do curso é o Firefox. Este programa foi criado e mantido 
pela Mozilla, uma empresa de tecnologia que trabalha com software livre, parecido com 
a Canonical (do Ubuntu). O Mozilla Firefox possui o código livre e, portanto, é totalmente 
gratuito; ele é padrão em muitas distribuições Linux (o Mint incluso) e já vem pré-insta-
lado no sistema. Além disso, é um dos mais seguros navegadores atuais, e navegar pelos 
mares da Internet com segurança é fundamental. Além de ser compatível com Linux, 
também pode ser usado no Windows e em sistemas mobile. Existem outros navegado-
res, como o Google Chrome, Internet Explorer (que foi renomeado para Edge), Safari, 
Opera etc, todos com funcionamento semelhantes.

3.1.1 – ABRINDO O FIREFOX

 Para começarmos a usar o navegador, é necessário iniciar o programa. Podemos 
fazer isso com um duplo-clique no ícone da área de trabalho ou abrindo na central de 
aplicativos no canto inferior esquerdo.

3.1.2 – INTERFACE DO FIREFOX

No canto superior direito, como mostra a Figura 60, estão alguns atalhos para fun-
cionalidades do Firefox:

1 - Barra de pesquisa: permite acesso direto a uma ferramenta de pesquisa, sem 
precisar acessar a página do mecanismo.

2 - Favoritos: a estrela serve para salvar a página atual nos favoritos, e o outro botão 
dá acesso a uma versão simplificada da biblioteca de favoritos.

3 - Andamento dos downloads: mostra uma lista dos últimos downloads.

Figura 60: Interface do Firefox.

INTERNET
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4 - Página inicial: ao clicar no botão o usuário é direcionado à página inicial do 
Firefox.

5 - Firefox Hello: serve para compartilhar a navegação com outro usuário em um PC 
diferente em tempo real.

6 - Salvar no Pocket: salva a página no complemento “Pocket”.

7 - Abrir Menu: abre o menu principal do Firefox.

No retângulo vermelho estão os botões de fechar, maximizar (e restaurar) e mini-
mizar e as abas do navegador. Através das abas é possível abrir várias páginas ao mesmo 
tempo, para abrir uma nova basta clicar no botão “+”.

 Nos retângulos amarelos se encontra a barra de endereços, onde é possível digi-
tar o endereço da internet para onde se quer navegar. Por exemplo, caso digite google.
com.br, o usuário será direcionado para a página inicial do Google. Nela também está o 
botão “Voltar”, que permite voltar para a página anterior.

No retângulo verde estão alguns utilitários no Firefox:

Downloads – mostra os arquivos baixados no navegador;

Favoritos – abre a biblioteca dos favoritos. Os favoritos são os sites que o usuário 
salva e o navegador guarda o endereço para um acesso mais fácil;

Histórico – abre a página contendo o histórico de navegação;

Complementos – é possível adicionar extensões no Firefox para adicionar funcio-
nalidades ao programa, esse botão abre uma página com os complementos instalados e 
uma sessão onde se pode procurar mais para serem instalados;

Sync – o Firefox permite a integração entre todos os lugares onde é acessado pelo 
mesmo usuário (caso se acesse por um smartphone e um computador comum, por exem-
plo). Esse botão abre uma janela para se fazer isso;

Opções – abre as configurações gerais do Firefox. 

3.2 – A INTERNET

 Para entendermos o funcionamento da rede mundial de computadores é preci-
so primeiro conhecer sua história. O termo Internet refere-se a uma rede mundial de 
computadores interligados, que se comunicam digitalmente, permitindo ao seu usuário 
ter acesso a uma gama de informações espalhadas pelo mundo a partir de apenas um 
computador em rede. E a World Wide Web (Rede de Alcance Mundial) é um sistema de 
documentos dispostos na rede que permite que possamos navegar na rede, onde temos 
acesso a informação em formato de hipertexto (textos exibidos em formato digital como 
em vídeos, imagens, sons etc). 

A Internet surgiu na década de 1960 nos Estados Unidos da América (EUA) com 
fins militares. Em plena Guerra Fria, os militares americanos sentiram a necessidade 
de proteger suas informações de uma maneira descentralizada, ou seja, que estivesse 
espalhada o máximo possível, pois no caso de um ataque, a perda de informações seria 
mínima ou zero. Dessa forma, os cientistas e engenheiros tiveram a ideia de criar uma 
rede de forma a possibilitar o acesso às informações de qualquer lugar que estivesse in-
terligado, assim, caso houvesse um ataque e uma base fosse destruída, por exemplo, não 
haveria perda de nenhum dado, além de permitir a comunicação interna dos militares 
com muito mais eficiência. A essa rede foi dado o nome de ARPANET.

Com o passar do tempo, a rede extrapolou o fim militar e passou a ser usada também 

INTERNET
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nas universidades e centros de pesquisa de forma a facilitar a comunicação entre cien-
tistas. Na década de 1980 houve a dissolução da União Soviética e o fim da Guerra, com 
isso a rede pôde ser explorada economicamente e passou de uma rede interna dos EUA, 
a ARPANET, para uma rede mundial de computadores com potencial e alcances inimagi-
náveis, chamada Internet.     

3.3 – FAZENDO UMA PESQUISA

 A Internet é a maior fonte de conhecimento existente no mundo, nela pode-se 
encontrar qualquer tipo de informação sobre praticamente qualquer coisa, desde que 
se saiba onde procurar. É importante saber pesquisar informações na Internet, seja para 
fins acadêmicos, profissionais ou mesmo pessoais. Pode-se pesquisar desde um trabalho 
da escola, como fazer um currículo ou como fazer um bolo com cobertura de glacê.

 Mas como fazemos uma pesquisa pela rede?

 Existem diversos sites específicos para se realizar pesquisas como o Google, 
Yahoo, Bing etc. Aqui focaremos no Google por ser o maior, mais completo, ter total su-
porte ao português e mais fácil de se utilizar. Ele pode ser acessado pelo domínio www.
google.com.

3.3.1 – CONHECENDO A PÁGINA INICIAL

 A página inicial do Google é bem simples, como mostra a Figura 61. 

Figura 58: Interface inicial do google.

1 - Podemos ver a logo da empresa. 

2 - O campo para digitação.

3 - Um botão para abrir um teclado virtual. 

4 - O botão para pesquisar.

5 - O “Estou com sorte” redireciona o usuário para a primeira página que apareceria 
na busca.

INTERNET
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3.3.2 – FAZENDO UMA BUSCA

 É importante saber como se expressar para que o mecanismo de busca entenda o 
que você quer dizer. A própria Google, em seu site, dá dicas de como otimizar as pesquisas 
dentro da ferramenta.

•	Comece de forma simples: insira um nome ou uma palavra. Se estiver 
procurando por um local ou produto em um lugar específico, insira o nome junto 
com a cidade ou o CEP. 

•	 Ignore a ortografia: o corretor ortográfico do Google padroniza 
automaticamente para a escrita mais comum de uma palavra, mesmo que você 
não tenha digitado corretamente. 

•	Use palavras comuns: um mecanismo de pesquisa funciona relacionando 
as palavras inseridas com páginas da web. Ou seja, usar as palavras que tem mais 
probabilidade de aparecer naquelas páginas oferecerá os melhores resultados. 
Por exemplo, em vez de dizer minha cabeça dói, diga dor de cabeça, já que é o 
termo que um site de medicina usaria. 

•	Use o mínimo de palavras possível: um ou dois termos simples de pesquisa 
retornarão resultados mais abrangentes. Comece com termos de pesquisa curtos 
e, em seguida, refine seus resultados incluindo mais palavras. 

•	 Frases exatas: para buscar frases exatas, coloque-as entre aspas (por 
exemplo: “meu nome”) assim nos resultados só aparecerão sites que contenham 
exatamente o que está dentro das aspas.

•	Não se preocupe com maiúsculas e minúsculas: A pesquisa não diferencia 
maiúsculas e minúsculas. Uma pesquisa por semiárido digital apresenta os 
mesmos resultados que Semiárido Digital.

•	Não se preocupe com pontuação: isso inclui @#%^*()=[]\ e outros 
caracteres especiais. 

•	 Ignore palavras na sua pesquisa: destaque palavras e caracteres comuns 
como o e e se eles forem essenciais para a sua pesquisa (como no título de um 
filme ou livro) colocando-os entre aspas: “o”. Você também pode usar o sinal de 
menos “-” para especificar itens específicos que você não deseja ver nos resultados, 
como ingredientes em uma receita. Exemplo: receita de molho-tomates, para 
uma receita de molho sem tomates.

•	Também pode-se usar o Google para conversões numéricas e como 
calculadora. Experimente um simples 15 x 7 na barra de pesquisa e veja o 
resultado.

 Após digitar as palavras no campo de pesquisa basta apertar ENTER ou clicar 
com o mouse no botão “Pesquisar no Google” que a pesquisa será processada pela 
ferramenta.
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 A pesquisa não acaba quando se aperta o ENTER, esse ato só irá te redirecionar 
para outra página com links para outras páginas que tem a ver com as palavras-chave 
digitadas. Por exemplo, se você digitou “notícias” no campo de busca, aparecerão diversos 
portais de notícias diferentes para que se possa acessar. 

 Pode-se também pesquisar por imagens ou vídeos por exemplo, basta observar o 
campo de seleção e selecionar o resultado de saída desejado.

3.4 – MANTENDO-SE INFORMADO(A)

 A forma com que as pessoas consomem notícias está mudando há algum tempo 
no mundo. Desde que a Internet virou uma coisa comum para muita gente e popularizou-
se pelo mundo todo, muitos jornais criaram sua versão digital para que as pessoas 
pudessem acompanhar as notícias pela tela do computador. Com isso, muitos periódicos 
impressos estão deixando de circular em papel e se mudando para o mundo digital.

 Mas se qualquer um pode criar uma página na rede, como vou saber se minha 
informação é de confiança?

 Vê-se então a necessidade de saber onde podemos encontrar informação de 
qualidade para que possamos ficar devidamente informados sobre os acontecimentos à 
nossa volta.

 São exemplos de portais de notícias a nível nacional e internacional confiáveis: 
UOL Notícias (noticias.uol.com.br), The Huffington Post Brasil (brasilpost.com.br), BBC 
Brasil (bbc.com/portuguese), ESPN Brasil (espn.com.br), Folha de São Paulo (http://
www.folha.uol.com.br/).

 Mesmo assim, o constante aumento das chamadas “Fake News” pode enganar até 
mesmo os grandes portais de pesquisa. Deve-se ficar muito atento e sempre pesquisar 
em mais de uma fonte quando o assunto for polêmico ou importante.

3.5 - CRIANDO UMA CONTA DE E-MAIL.

Não faz tanto tempo que, quando queríamos enviar uma mensagem para um 
parente, amigo ou um conhecido distante, utilizávamos cartas escritas à mão, em papéis 
amarelados entregues pelo carteiro que demoravam dias para chegar ao seu destino.

Com o surgimento da internet, agora, nossas mensagens podem ser digitadas e, 
sem nenhum papel (ou carteiro!), enviadas rapidamente através do sistema de correio 
eletrônico. Assim como nas cartas em papel que precisávamos informar os nossos 
endereços e de quem iria recebê-las, nas mensagens eletrônicas também precisamos: 
um endereço de correio eletrônico. Este endereço é único, assim como o da nossa casa, 
não podem existir dois endereços iguais. 

Qualquer pessoa pode enviar uma mensagem para você se conhecer o seu endereço 
eletrônico. Quando enviadas, essas mensagens ficam armazenadas no provedor de 
e-mail onde você fez a sua conta. Uma mensagem pode conter arquivos anexados a 
ela em qualquer formato, podendo ser um texto, som, imagem, programa ou vídeo e 
você, usuário receptor, não necessita estar conectado no instante em que ele recebe  
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sua mensagem, pois esta fica retida em um tipo de caixa postal eletrônica. É possível 
respondê-la depois, imprimi-la ou enviar cópias para outros usuários.

Então, vamos criar o seu endereço eletrônico?

3.5.1 - FORMATO DE ENDEREÇOS DE E-MAILS

De modo geral, o e-mail apresenta o seguinte formato: usuario@provedor.com.br.

Os endereços eletrônicos são geralmente escritos em letras minúsculas, sem 
espaços. Apesar de já existirem alguns que contêm maiúsculas, isso só causa transtornos 
na hora da divulgação, pois fogem totalmente do padrão existente até hoje. Por isso, 
indicamos que utilize o formato mostrado acima.

Usuário é um nome de sua escolha para usar como endereço eletrônico, escrito 
sem espaços e sem acentos.

@ é um símbolo chamado arroba, que em inglês quer dizer “at”, ou seja, “em”.

 Provedor é o nome da instituição ou empresa provedora de acesso à internet, 
podendo ser um provedor comercial, uma empresa, uma universidade, um órgão do 
governo etc.

Com é o tipo de organização, com se refere a uma organização de caráter comercial 
a maior parte dos domínios é com. Outros tipos são: edu (instituição educacional), 
mil (organização militar), gov (organização governamental), org (em sua maioria, 
organizações sem fins lucrativos, não-governamentais), net (empresas que provêm 
serviços para a internet).

br é o final do endereço que mostra que o domínio foi registrado no Brasil, e não a 
localização física do servidor, como muitos acreditam. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
os domínios registrados não apresentam o final que indica este país, isso só se aplica a 
outros países, totalizando mais de duzentas siglas, como uk (Reino Unido), fr (França), jp 
(Japão), ca (Canadá), ru (Rússia).

É necessário acessar um provedor de e-mail e lá abrir uma conta, para criar um 
endereço eletrônico ou e-mail. A Tabela 2 – Provedores de e-mail, apresenta alguns 
provedores gratuitos em português.

PROVEDORES ENDEREÇO

Gmail www.gmail.com.br

Hotmail / Outlook www.hotmail.com

Yahoo www.yahoo.com.br

Bol www.bol.com.br

Tabela 2 – Provedores de e-mail
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Vamos utilizar aqui como exemplo o Gmail. Acesse: www.gmail.com.br. Em sua tela irá 
surgir uma página como a Figura 62.

Figura 62: Página inicial do Gmail 

Clique em “Criar uma conta”, item [3] e preencha os dados solicitados e a sua 
conta de e-mail estará criada. Importante! A senha deve ser algo que você possa lembrar, 
mas que não seja “óbvia” como número de celular ou o seu nome a ponto de outra pessoa 
descobrir. Anote seu e-mail e senha em um local seguro onde você possa consultar, caso 
esqueça, e que outra pessoa não tenha acesso. 

 Quando for acessar sua conta só é entrar no provedor Gmail, como feito 
anteriormente, e inserir seu e-mail criado no item [1], clicar em “Próximo”, item [2]; 
inserir na próxima página a senha que você cadastrou na hora de criar o seu e-mail e 
clicar em “Fazer login”.

3.5.2 - ENVIO DE E-MAILS COM CÓPIA (CAMPO CC)
Ao entrar em seu novo e-mail, no lado esquerdo da tela aparecerão os seguintes 

itens, como na Figura 63.

Figura 63: Menu do Gmail.
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1 - Gmail: Ao clicar aparecerão os itens contatos e tarefas. 
2 - Escrever: Ao clicar será disponibilizada no lado direito inferior uma tela onde você 
poderá escrever o seu e-mail.
3 - Entrada: os e-mails recebidos serão mostrados.
4 - Com estrela: os e-mails que você julgue importantes podem ser marcados com uma 
estrela e ficaram guardados neste item. 
5 - Enviados: mostra os e-mails enviados por você; 
6 - Rascunho: mostra mensagens que você começou a escrever, mas por algum motivo 
decidiu não enviar; 
7 - Mais: mostra itens como: importante, bate-papos, todos os e-mails, spam, lixeira.

A Figura 64 mostra uma aba aberta após clicar no item escrever (2).

Figura 64: Aba escrever e-mail do Gmail.

1 - Para: preencha com o endereço de e-mail para o qual se deseja enviar a mensagem, 
tomando muito cuidado para não colocar um endereço diferente e a mensagem chegar 
ao destino errado;

2 - Assunto: o assunto tratado na mensagem;
3 - Enviar: clicar neste item, a sua mensagem será enviada.
 “CC” (cópia): preenchendo este campo, o destinatário receberá uma cópia da 

mensagem e ele saberá que a mensagem e documentos que recebeu os outros listados 
também receberam. Vale ressaltar que e-mails em campos “Para” e “CC” são visíveis para 
todos os outros que recebem o e-mail podendo ser vistos por programas criados para 
revelar e-mails que estejam sendo usados, para enviar propagandas não solicitadas;

“Cco” (cópia oculta): mesma função que o campo “CC”, com a única diferença de 
que os outros endereços que recebem este e-mail não vêm que o endereço neste campo 
também recebeu. Recomenda-se o uso deste campo quando se envia o mesmo e-mail 
para diversos destinatários, pois a privacidade destes estará sendo preservada, seus 
endereços de e-mail não serão exibidos, não permitindo, assim, que seus e-mails sejam 
expostos.  

INTERNET



59

IB

SISTEMAS OPERACIONAIS E LINUX MINT 

INFORMATICA BÁSICA
Programa Semiárido Digital

3.5.3 - ANEXAR ARQUIVOS
Para enviarmos e-mails com anexos (arquivos em qualquer formato, podendo ser 

um texto, som, imagem, programa ou vídeo) basta clicar no item 4 da Figura 61 e escolher 
o arquivo desejado na página que abrirá em seguida com dois cliques ou clicar uma vez 
e apertar a tecla Enter, ou ainda clicar em cima do arquivo uma vez e clicar em abrir. O 
arquivo desejado será encontrado na pasta que foi salvo previamente.

3.6 - OS PERIGOS DA INTERNET

A internet facilitou muitas das atividades que antes realizávamos com um maior 
esforço ou demora, não podemos, então, deixar de ressaltar a sua grande importância 
nas atividades humanas. Contudo, nunca é demais lembrar que são necessários cuidados 
para se navegar nela hoje em dia. Pessoas mal-intencionadas estão todo o tempo criando 
novas formas de ameaças virtuais dando muitas dores de cabeça a nós usuários comuns.

Então, é preciso ter cautela o que se faz na internet e desconfiar de tudo aquilo que 
for chamativo demais, pois muitas vezes a curiosidade de quem navega é usada para que 
este realize ações que são falsas muitas vezes e nos levando a cair em algumas “ciladas”.

A seguir, algumas dicas para navegar com mais segurança.

3.6.1 - CUIDADOS COM E-MAILS MALICIOSOS (GOLPES E VÍRUS)
Desconfie de e-mails ou páginas da internet do tipo: “Você recebeu um cartão 

virtual de alguém especial”, “Você é o ganhador da promoção xxxx, click no link para 
receber o seu prêmio”, “ Você foi o ganhador e tem o direito a receber uma quantia xxxx 
na promoção”, “Você é o usuário xxxx, click no link abaixo e receba o seu prêmio”, esses 
são os chamados spans, e-mails não solicitados que são enviados para vários usuários 
do serviço de correio eletrônico. Conteúdo impróprio ou ofensivo pode aparecer na tela, 
fraudes podem ser facilitadas por meio dessa armadilha além do tempo que o usuário irá 
gastar lendo esses e-mails que não deveriam estar na caixa de entrada etc.

Só abra e-mails com arquivos anexados quando tiver absoluta certeza de que é 
seguro. Muitas vezes, mesmo sem saber, o computador de pessoas da nossa lista de 
contatos está contaminado e espalha vírus pela lista e são enviadas mensagens com vírus 
anexados. Na dúvida, envie outra mensagem a quem te mandou a mensagem suspeita, 
perguntando do que se trata.

Outras situações que merecem atenção: promoções mirabolantes com preços 
extremamente abaixo dos utilizados no mercado; sites que oferecem, gratuitamente, 
downloads de séries, filmes, desenhos, músicas, jogos e vídeos na maioria das vezes 
são enganosos e acabam tornando-se armadilhas para navegantes, pois, muitos desses 
arquivos podem estar contaminados com vírus, malwares e spywares.

3.6.2 - AS REDES SOCIAIS
Redes sociais on-line como Facebook, Twitter, Instagram, têm se mostrado 

de grande importância atualmente por nos permitirem compartilhar informações, 
interesses e conhecimentos além de só bater um papo. Mas aqui também é necessário 
cuidado. Ao nos cadastramos em sites como as redes sociais, todo e quaisquer dados que 
disponibilizamos neste espaço é de nossa responsabilidade.
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Situações em que a nossa exposição seja excessiva ou que comprometa a nossa 
privacidade devem ser analisadas por nós, usuários dessas redes. “Postar” fotos e dados 
pessoais como nosso endereço de casa, telefones, onde trabalhamos etc., de início pode 
nos parecer inofensivo, porém pessoas mal-intencionadas podem utilizá-los sem o nosso 
consentimento e para diferentes fins.

Tais dados, na maioria das redes sociais, podem ter sua visualização determinada 
pelo usuário. Se esta opção for disponibilizada, indicamos que autorize apenas familiares, 
amigos e outros conhecidos em que realmente confie. Estes cuidados também valem na 
hora de adicionar algum contato: Você o conhece? Porque ele está te adicionando? Qual 
a sua relação com ele?

Hoje em dia algumas pessoas, principalmente os jovens, estão mais preocupadas 
em bater papo do que “perder tempo” com estes pequenos atos de segurança que podem 
nos livrar de dores de cabeça no futuro. Mas cuidado, a nossa privacidade deve ser 
priorizada. 

EXERCÍCIOS

Questão 1 - Porque escolheu-se utilizar o navegador Firefox? 

Questão 2 - Explique o que é a biblioteca dos Favoritos.

Questão 3 - Descreva com suas palavras o que você entende por internet.

Questão 4 - Quando surgiu a internet? Qual foi objetivo inicial da criação da internet? 

Questão 5 - Procure no Google uma receita de bolo e procure os preços dos ingredientes 
também no google.

Questão 6 - Procure uma notícia que ache interessante e faça um resumo dela escrito. 

Questão 7 - Qual a diferença entre enviar um e-mail preenchendo o campo CC e o Cco?

Questão 8 - Vamos escrever um e-mail e enviar para um colega na sala? Preencha os 
campos Para (coloque pelo menos um destinatário no campo “CC” e outro no “Cco”),

Assunto e digite sua mensagem no campo destinado. Antes de enviar o seu e-mail, anexe 
um arquivo. Agora é só clicar em Enviar.

Questão 9 - Vamos checar se chegou o e-mail? Clique em Entrada, item de número [3] 
da Figura – Itens da página inicial do e-mail. O e-mail de seu colega deverá aparecer logo 
em seguida. Clique nele e a mensagem será aberta.

Questão 10 - Caso você receba na sua Caixa de Entrada de e-mail a seguinte mensagem: 
“Você foi o milésimo visitante do site, clique no link para ganhar seu iphone!”. Quais 
medidas você tomaria?
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Capitulo 4 
LIBREOFFICE WRITER
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Quando necessitamos redigir um trabalho da escola, um currículo ou um documento 
qualquer de texto, utilizamos uma página em branco onde podemos escrevê-los. No 
computador, o editor de textos apresenta estas funções que podem te ajudar em tarefas 
diárias e do trabalho.      

O Writer é o editor de textos do pacote de aplicativos de escritório LibreOffice (que 
também é um software livre). Ele é composto de ferramentas indispensáveis de um 
moderno editor de textos, como criação de livros, cartas, relatórios entre outros tipos de 
documentos. O Writer é uma aplicação capaz de exportar arquivos para vários formatos 
inclusive PortableDocumentFormat (PDF) da Adobe e versões do Microsoft Word (que 
faz parte do pacote Office, da Microsoft, e é um software proprietário – pago).

A partir das ferramentas disponibilizadas pelo Writer, é possível produzir 
documentos com estilos próprios, corrigir automaticamente erros ortográficos, colocar 
notas adesivas para deixar a leitura mais clara possível entre vários outros recursos.

Vamos conhecer um pouco mais desta aplicação.

4.1 A INTERFACE DO WRITER
A Figura 65 nos mostra a forma inicial de quando o Writer é aberto, quais seus 

ícones e onde eles estão localizados. As barras em destaque são justamente onde estão 
os ícones que nos ajudarão a editar o nosso arquivo, conhecendo-as nossa experiência 
no Writer se tornará bem mais eficiente.  

Figura 65: Interface do Writer        

O Writer apresenta vários tipos de barras de ferramentas, aquelas encaixadas 
(fixa no lugar), flutuantes, e destacáveis. As encaixadas podem ser levadas para vários 
locais ou flutuar, e barras de ferramentas flutuantes podem ser encaixadas.

1 - Barra de título: o título de seu arquivo, inicialmente, recebe um título geral 
quando aberto “Sem título 1”. Ele pode ser modificado quando salvo no final de sua 
edição ou mesmo depois de fechado clicando com o botão direito do sobre o arquivo e 
selecionando o item “Renomear”.
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2 - Barra de menu: os comandos utilizados para editar todo o documento 
concentram-se em grupos nesta barra, cada ícone desta barra é chamado de menu 
(menu Arquivo, menu Editar...) e, quando selecionados abrem uma lista de submenus 
com vários comandos. 

O que você encontrará em cada menu:

-Arquivo: permite ao usuário escolher o destino de seu documento como abrir, 
salvar, exportar como PDF e imprimir, assim como permite também a criação de novos 
documentos.

-Editar: as edições necessárias ao documento como desfazer, colar, selecionar 
tudo, são disponibilizadas neste submenu.

-Exibir: dependendo de suas necessidades e tipo de documento que você deseja 
editar, a exibição do arquivo pode ser controlada por comandos como zoom, tela inteira, 
exibir ou não certas barras opcionais em sua tela. São várias as barras que podem ser 
inseridas aqui como de figura, pesquisa e desenho, de modo a facilitar a experiência do 
usuário no editor de texto.

-Inserir: alguns elementos como figuras, gráficos ou anotações podem ser 
inseridos em seu documento a fim de enriquecer o seu trabalho e facilitar algumas 
tarefas.  

-Formatar: aqui podem ser encontrados comandos que permitem ao usuário 
deixar o seu texto no formato desejado escolhendo sua orientação na página, 
espaçamento de suas linhas e parágrafos. 

-Estilos: apresenta opções de agrupamentos de títulos; se você deseja que certo 
grupo de palavras ou trechos do texto apresentem certas configurações como tamanho 
de letra, fonte e cor próprios, quando selecionados e atribuídos a certo título serão, 
automaticamente, formatados de acordo com as configurações daquele título. 

-Tabela: apresenta comandos para inserir e modificar tabelas no arquivo.

-Ferramentas: exibe ícones capazes de contar palavras, modificar o idioma do 
arquivo e autocorrigir as palavras no arquivo.  

-Janela: permite abrir uma nova janela ou fechar a atual.

-Ajuda: apresenta ícones de ajuda ao usuário onde você pode se informar sobre o 
Libre Office, acessar guias de usuários disponibilizados pelo programa.

3 - Barra de ferramentas padrão: esta barra é chamada padrão pelo fato de, em 
sua maioria, seus ícones serem semelhantes nos aplicativos do LibreOffice (Writer, 
Draw, 

 

4.2 – TUTORIAL DE COMO FAZER O SEU CURRÍCULO

Você irá exercitar as principais funções do Writer por meio da edição de seu 
currículo. Em tempos onde a informação tem de ser rápida e precisa, um currículo bem 
elaborado permitirá que suas chances de inserção no mercado de trabalho aumentem 
consideravelmente.  
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Dessa forma, o Writer como um editor de textos, é a ferramenta mais indicada para 
redigirmos o nosso currículo. Siga os passos a seguir para construí-lo:

Passo 1. Clique duas vezes ou uma vez e dê Enter para abrir o Writer. Sua tela 
deverá estar como a Figura 66.

Figura 66: Passo 1: Abrindo o Writer

Passo 2. Na sua barra de formatação selecione o tipo de fonte “Times New Roman” 
ou “Arial”, tamanho 14, em negrito, centralizado e espaçamento entre linhas de 1. Veja o 
exemplo da Figura 67.
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Figura 66: Passo 2: Formatando a fonte

Passo 3. Digite o seguinte título com o seu Caps Lock ativado: “CURRÍCULO VITAE”, 
como mostra a Figura 68.

Figura 68: Passo 3
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Passo 4. Dê três Enters e alinhe seu texto à esquerda e modifique o tamanho de 
seu texto para 12. 

Passo 5. Digite as palavras e símbolos como na imagem a seguir (I – DADOS 
PESSOAIS, II – ESCOLARIDADE, III – CURSOS EXTRACURRICULARES, IV – 
CONHECIMENTOS, V – EVENTOS, VI – PROJETOS, VII – OBJETIVOS, VIII – 
REFERÊNCIAS PESSOAIS): 

Figura 69: Passo 5

Passo 6. Insira uma linha que irá separar seus tópicos, onde está indicado na Figura 70:

Figura 70: Botão da linha.
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Passo 7. Você deve configurá-la com as seguintes especificações da Figura 71: cor preta, 
largura da linha com 0,05 e cor de preenchimento também na cor preta.

Figura 71: Passo 71.

Passo 8. Copie a linha formatada embaixo de cada tópico, como mostra a Figura 72

Figura 72: Passo 8

Passo 9. Clique abaixo da linha e dê um Enter. Escreva o texto exibido na Figura 73. Ele 
também deve ser colocado no tamanho 12, mas sem negrito, apenas a primeira letra da 
primeira da palavra da frase deve vir em maiúsculo, após cada ponto escrito, para ir para 
próxima linha aplique um Enter, e não se esqueça dos dois pontos no final “: ”. Após este 
procedimento, sua primeira versão do curriculum já está pronta. Você pode adaptá-la 
conforme seu gosto pessoal e inserir mais informações. Apesar de poder inserir imagens, 
não é recomendável colocar fotos no curriculum. 
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Figura 73: Passo 9.

EXERCÍCIOS

Questão 1- Quais os tipos de barras de ferramentas do Writer?

Questão 2- Realize sua inscrição no ambiente virtual de aprendizagem (ex: SIGAA).

Questão 3- As opções de “Editar, Exibir, Inserir e Formatar” estão dispostas na barra de:
a) Barra de título 
b) Barra de menu 
c) Barra de ferramentas padrão 
d) Barra de formatação 
e) Barra de status
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Questão 4 -  Em qual menu deve-se salvar um arquivo do Writer? O que mais esse menu 
permite ao usuário realizar? 
Questão 5 - Quais informações exibe a barra de status?
Questão 6 -  Título: A importância da informática na empresa nos tempos de hoje

“Toda empresa necessita ser informatizada para se manter no mercado de trabalho e 
acompanhar as tecnologias, o computador veio para inovar e facilitar a vida das pessoas. 
Atualmente nenhuma empresa pode ficar sem o auxílio da informática, é através dela, 
que tudo é resolvido. Se hoje vivemos na Era da Informação, sto se deve ao avanço 
tecnológico na transmissão de dados e às novas facilidades de comunicação, ambos 
impensáveis sem a evolução dos computadores.” (PAULINO, 2009).

Digite esse texto acima no documento Writer. O texto deve ser formatado da seguinte 
forma:

-Texto: Justificado, fonte Courier, tamanho: 12, cor do texto: preta;
-Título: centralizado, tamanho: 16, cor: azul, itálico;
- Inserir uma figura que represente a ideia do texto abaixo do título.

Questão 7 - Um currículo é um instrumento essencial quando se trata de busca de 
emprego no atual mercado de trabalho. Seguindo os passos dados redija o seu próprio 
currículo.

Questão 8 - Salve o seu currículo. Clique no menu Arquivo localizado na barra de menus 
e selecione o ícone “Salvar”. Uma janela se abrirá pedindo o nome e local para salvar seu 
arquivo, nomeio e escolha o local de preferência em seu computador. Clique em “Salvar”. 

Questão 9 - Envie seu currículo para o seu colega ao lado pelo e-mail (você aprenderá a 
criar seu e-mail e como utilizá-lo no tópico 5.5 Criando uma conta de e-mail). 

Questão 10 - Imprima seu currículo. Para imprimi-lo basta ir no menu Arquivo, da barra 
de menus, selecione o item “Imprimir...” ou clique no ícone de uma impressora localizado 
na barra de ferramentas padrão, ou ainda utilizando o teclado com as teclas “Ctrl” e a 
letra P pressionadas ao mesmo tempo. Caso no momento você não tenha uma impressora 
conectada ao seu computador, você não conseguirá realizar esta questão.
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O Calc é o componente de Planilha de Cálculo do LibreOffice. Você pode fornecer 
dados em uma planilha e manipulá-los para produzir determinados resultados. O 
aplicativo possui grande versatilidade, podendo ser empregado desde cálculos de 
orçamentos simples até as consequências mais complexas de um orçamento corporativo, 
com dados apresentados graficamente. Nesse sentido o Calc tem se solidificado no 
cenário dos Freeware ou aplicativos gratuitos.

Dentre as funcionalidades oferecidas pelo Calc, temos:

-Funções, que podem ser utilizadas para criar fórmulas para executar cálculos 
complexos;

-Funções de banco de dados, para organizar, armazenar e filtrar dados;

-Macros, para a gravação e execução de tarefas repetitivas;

-Capacidade de abrir, editar e salvar planilhas no formato Microsoft Excel;

-Criar tabelas e gráficos.

5.1 - INICIALIZAÇÃO

 Para iniciar qualquer programa do projeto LibreOffice devemos primeiro clicar 
no botão do menu iniciar e em seguida na aba escritório, logo em seguida abrir o Calc.

5.1.1 - APRESENTANDO A JANELA DO CALC

Quando o Calc é iniciado aparece uma janela de documento denominado Planilha 
1. As próximas janelas seguirão esta sequência, ou seja, Planilha 2, Planilha 3, assim por 
diante. Este nome será substituído no momento em que o arquivo for salvo. Planilha é o 
arquivo completo, com todas as suas abas ou folhas de cálculo umas independentes das 
outras; na primeira aba podemos ter o cálculo de despesas, na segunda aba as receitas 
e na terceira aba um gráfico demonstrativo, isso tudo é uma planilha, e não cada aba 
ou folha individualmente. Cada aba possui um nome e pode ser modificado a qualquer 
tempo. No Calc são abertas três folhas de cálculo nomeadas automaticamente como 
Planilha 1, Planilha 2 e Planilha 3, sendo possível deletar ou acrescentar novas folhas de 
cálculo ou abas, a critério do usuário.

Cada planilha contém colunas que são dispostas lado a lado, e linhas que correm de 
cima a baixo, assim, são traçadas as linhas de grade da planilha. As colunas são rotuladas 
com letras e as linhas são numeradas. Cada planilha possui 1.048.576 linhas e as colunas 
vão até AMJ. O endereço da célula ativa pode ser visualizado na Barra de Endereços. 

•	 Célula: é o cruzamento, a intersecção de uma linha com uma coluna. É aqui 
que colocaremos valores, referências e formatos. 

•	 Valores: Um valor pode representar um dado numérico ou textual entrado 
pelo usuário ou pode ser resultado de uma fórmula ou função. 

LIBREOFFICE CALC



74

IB

SISTEMAS OPERACIONAIS E LINUX MINT 

INFORMATICA BÁSICA
Programa Semiárido Digital

•	 Fórmulas: A fórmula é uma expressão matemática dada ao computador (o 
usuário tem que montar a fórmula) para calcular um resultado, é a parte inteligente 
da planilha; sem as fórmulas a planilha seria um amontoado de textos e números. 

•	 Funções: São fórmulas pré-definidas para pouparem tempo e trabalho na 
criação de uma equação. 

Na Figura 74, vemos uma planilha com as especificações citadas nesta seção.

Figura 74: Tela inicial do Calc.

5.2 - OPERAÇÕES BÁSICAS COM LINHAS, COLUNAS E CÉLULAS

5.2.1 - SELECIONANDO UMA CÉLULA

Para selecionar uma célula basta clicar sobre ela ou apertar a tecla SHIFT (Figura 
75).

Figura 75: Selecionando uma célula.
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5.2.2 - SELECIONANDO UM INTERVALO DE CÉLULAS ADJACENTES

Arrastando o mouse, pressionando a tecla SHIFT e movendo com as setas do teclado 
(Figura 76).

Figura 76: Selecionando células adjacente.

5.2.3-SELECIONANDO UM INTERVALO DE CÉLULAS NÃO ADJACENTES

 Usando a tecla CTRL ir clicando em cada célula desejada. Selecionar todas as células, 
e depois com o CTRL pressionado ir clicando nas células não desejadas (Figura 77).

Figura 77: Selecionando células não adjacentes.

5.2.4 - SELECIONANDO LINHAS OU COLUNAS

Clicando sobre a linha ou coluna, usando ou não CTRL (Figura 78).

Figura 78: Selecionando linhas e colunas.
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5.2.5 - INSERIR DADOS EM UMA PLANILHA

Nas células poderão ser digitados números, caracteres, caracteres especiais, etc.

5.2.6 - ELIMINANDO CONTEÚDO DE UMA CÉLULA

Selecione a (s) célula (s) que se deseja eliminar e apertar a tecla del.

Selecionar as células desejadas e apertar com o botão direito do mouse, logo em 
seguida clique em Limpar conteúdo (Figura 79).

Figura 79: Excluir com botão direito.

5.3 - ABRINDO, SALVANDO E CRIANDO NOVAS PLANILHAS

5.3.1 - CRIANDO UMA PLANILHA

Na barra de Menu, selecione Arquivo e logo em seguida Novo, para abrir um novo 
arquivo. Ou nas teclas de atalho CTRL+N (Figura 80).

Figura 80: Abrindo novo arquivo.
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5.3.2 - SALVANDO UMA PLANILHA

Para salvar seu arquivo existente basta selecionar novamente no Menu Arquivo e 
logo após. Salvar. Ou então nas teclas de atalho CTRL+S (Figura 81).

Figura 81: Salvar.

5.3.3 - ABRINDO UMA PLANILHA EXISTENTE

Analogamente para abrir um arquivo existente siga os mesmos passos, mas dessa 
vez clicando sobre Abrir. (CTRL+O) (Figura 82).

Figura 82: Abrir.
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5.4 MENUS

5.4.1 - MENU EDITAR

 No Menu editar (Figura 83) encontramos várias funcionalidades, dentre elas estão 
as funções copiar, colar, cortar, que já são semelhantes às que já vimos para copiar, colar 
ou recortar um texto ou uma pasta, mas temos algumas funções novas que podem ser 
exploradas, como é o caso dos botões, Desfazer, Refazer, Repetir, Localizar e substituir, 
selecionar tudo e Cabeçalhos e rodapé. Como mostra a figura a seguir:

Figura 83:  Editar. 

Desfazer (Figura 84).

Com este botão você desfaz a sua última ação.

Figura 84:  Desfazer. 

Refazer (Figura 85).

Com este botão você refaz a última coisa que você excluiu.

Figura 85:  Refazer. 
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Repetir (Figura 86).
Neste botão você repete a sua última ação.

Figura 86:  Repetir.

Selecionar tudo (Figura 87).
Com este botão é possível selecionar todas as células.

Figura 87:  Selecionar tudo.

Localizar e substituir (Figura 88).        
Nesse botão é possível localizar uma palavra ou número, ou até mesmo qualquer tipo 
de carácter dentro da planilha, e se desejado substituir por qualquer outro carácter.

Figura 88:  Localizar e substituir

5.4.2 - MENU EXIBIR
Este item da Barra de Menus é utilizado para estruturar a área de trabalho. A 

partir de suas opções, podem ser exibidas ou ocultadas as barras do LibreOffice Calc 
(Figura 89). Ainda podem ser trabalhadas a aparência e o tamanho da tela de trabalho.

Figura 89:  Menu exibir
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5.4.3 - MENU INSERIR
O Menu Inserir (Figura 90) contém os comandos para inserir novos elementos no 

seu documento. Pode inserir diversos elementos como, por exemplo, imagens, arquivos 
multimídia, gráficos, objetos, hiperlinks, anotações, símbolos, notas de rodapé e muito 
mais.

Figura 90. Menu inserir.

Figura (Figura 91).

É possível adicionar figuras a planilha clicando sobre o nome Figura.

Figura 91. Inserir figura.

Gráfico (Figura 92).

Clicando sobre a figura acima é possível inserir gráficos a partir dos dados que já 
existem na planilha, e por haver uma gama muito grande de gráficos iremos falar um 
pouco mais sobre eles mais à frente.

Figura 92. Inserir gráfico.

LIBREOFFICE CALC



81

IB

SISTEMAS OPERACIONAIS E LINUX MINT 

INFORMATICA BÁSICA
Programa Semiárido Digital

Objeto (Figura 93).

É possível adicionar objetos sobre a planilha.

Figura 93. Inserir objeto.

Função (Figura 94).

Por ser uma parte mais complicada e envolve alguns cálculos matemáticos, mais 
a frente iremos abordar detalhadamente as funções.

Figura 94. Inserir função.

Anotação (Figura 95).
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Clicando sobre Anotação é possível adicionar notas sobre a planilha.

Figura 95. Inserir anotação.

Caractere especial (Figura 96).

Já clicando sobre esse botão é possível inserir caracteres especiais, que nada mais 
é do que caracteres que o teclado não possui. Exemplo: © ® ™ ¼ ¿ α β π µ

Figura 96. Inserir caractere especial.
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Cabeçalho e rodapés… (Figura 97)

Nesse botão é possível inserir o cabeçalho e o rodapé na planilha.

Figura 98. Inserir cabeçalhos e rodapés.

5.4.4 - MENU FORMATAR
Contém comandos para formatar o layout e o conteúdo das células (Figura 99).
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Figura 99. Menur Formatar

5.4.5 - MENU PLANILHA
No menu Planilha (Figura 100) é possível editar a sua planilha com funções específicas, 

lhe permitindo remover ou adicionar células, linhas e colunas de sua planilha. Ainda é 
possível, através deste menu criar novas planilhas dentro do seu arquivo.
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Figura 100. Menur Planilha

Inserir Células (Figura 101).

Nesse botão é possível inserir novas células. É possível usar o comando através do 
atalho CTRL ++.

Figura 101 Inserir célula 1.

 Após clicar sobre este botão deve-se escolher em qual direção adicionar a célula 
(Figura 102).

Figura 102. Inserir célula 2.

Inserir Linha (Figura 103).

Já nesse botão é possível inserir uma nova linha a nossa planilha, seja ela no início, ou 
entre quaisquer outras linhas.
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Figura 103. Inserir linhas.

Inserir Coluna (Figura 104)

De modo análogo a inserir uma linha, apertando nesse botão adiciona-se uma coluna 
entre quaisquer outras colunas.

Figura 104. Inserir colunas.

Excluir Células… (Figura 105)

Contrariamente ao passo de inserir células quando é selecionado o botão de Excluir 
células, temos as opções de excluir a célula deslocando para cima, para a esquerda, ou 
excluindo a linha ou coluna (Figura 106).

Figura 105. Excluir células.

Figura 106. Excluir célula.

Excluir Linhas (Figura 107)

Neste botão é possível excluir uma ou mais linhas.
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Figura 107. Excluir linhas.

Excluir Coluna (Figura 108)

De modo análogo ao de excluir uma linha, apertando nesse botão remove-se uma 
coluna selecionada.

Figura 108. Excluir colunas.

Inserir Planilha... (Figura 109)

No botão Inserir planilha é possível adicionar uma nova planilha ao nosso arquivo, sem a 
necessidade de criar um novo arquivo. Essa função é muito utilizada quando estamos fazendo 
trabalhos que precisam de uma nova planilha, mas que estão relacionados aquele determinado 
assunto do qual já estamos trabalhando. 

Figura 109. Inserir planilha.
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5.5 - OPERADORES MATEMÁTICOS.

 Existem também uma forma mais simples usar as funções, utilizando apenas 
operadores.

OPERADOR NOME EXEMPLO

+ (Mais) Adição A1+A2

- (Menos) Subtração A1-A2

~ (Negação) Negação ~ A1

* (Asterisco) Multiplicação A1*A2

/ (Barra) Divisão A1/A2

% (Porcentagem) Porcentagem 15%A1

^(Circunflexo) Exponenciação A1^2

Sqrt (Raiz quadrada) Raiz quadrada Sqrt(A1)

O operador mais substitui a função SOMA (A1:A2), sendo uma opção mais prática. 
Porém, apenas para soma de poucas células, pois quando deseja-se somar muitas células, 
a função SOMA () se mostra mais prática.

Obs.: Negação

A operação de exponenciação é uma operação da matemática que eleva um número 
a outro. Ou seja, ela faz um número ser multiplicado por ele mesmo quantas vezes 
desejar. Por exemplo, 2x2x2 corresponde a calcular 2^3, pois irá multiplicar o 2 por ele 
mesmo 3 vezes.

A operação de raiz quadrada é outra operação matemática muito importante, pois 
às vezes deseja-se calcular dentro de uma função. Com ela, descobrimos qual é o número 
que multiplicado por ele mesmo resulta em um número definido. Por exemplo, raiz de 9 
= 3, pois 3*3 é igual a 9. Portanto a função sqrt é a responsável por calcular isso no Calc. 
Coloca-se sqrt (A1) e tem-se como resultado a raiz quadrada do número que se encontra 
na célula A1.  

LIBREOFFICE CALC



89

IB

SISTEMAS OPERACIONAIS E LINUX MINT 

INFORMATICA BÁSICA
Programa Semiárido Digital

OPERADOR NOME EXEMPLO

= (sinal de igual) Igual A1=B1

> (Maior que) Maior que A1>B1

< (Menor que) Menor que A1<B1

>= (Maior ou igual a) Maior ou igual a A1>=B1

<= (Menor ou igual a) Menor ou igual a A1<=B1

<> (Diferente) Desigualdade A1<>B1
 

Operadores de comparação:

5.6 – FÓRMULAS.

 A fórmula é uma expressão matemática dada ao computador e montada pelo 
próprio usuário. Ela tem como objetivo obter resultados de forma mais rápida, para 
facilitar o uso da planilha. 

     - Funções: são fórmulas já definidas para agilizar na elaboração de equações.

     - Barra de fórmulas (Figura 110):

 Primeiramente, é importante saber que se o conteúdo de uma célula é resultado de 
uma fórmula, ao clicar nessa célula, percebe-se que na barra de fórmulas será informada 
a fórmula usada para obter esse resultado. 

Figura 110. Barra de fórmulas.

A seguir serão detalhados os componentes dessa barra (Figura 111):

Figura 111. Componentes da barra.
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Ao selecionar uma célula, a Caixa de Nome indicará o local da célula. E caso mais de 
uma célula estiver selecionada, também indicará a localização delas, informando a célula 
que inicia e que termina a área selecionada. 

À direita da Caixa de nome estão os botões do Assistente de Funções, de Soma, e de 
Função. 

 Clicando no botão do Assistente de Funções abre-se uma caixa de diálogo onde 
pode-se pesquisar funções em uma lista dividida por categorias como data e hora, 
matemática, financeira, dados, texto e outras. 

Clicando no botão Soma insere-se uma fórmula na célula selecionada que soma 
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. 

Clicando no botão Função insere-se um sinal de igual (=) na célula selecionada e na 
Linha de Entrada de dados, ativando a célula para aceitar fórmulas. 

A Linha de Entrada de Dados é uma barra onde o conteúdo da célula selecionada 
é exibido. Você pode editar o conteúdo da célula na própria Linha de Entrada de Dados. 
Para editá-la, clique na Linha de Entrada de Dados e digite suas alterações. Para editar 
dentro da célula selecionada, clique duas vezes nela.

Existem diversos tipos de funções, desde as mais simples até as mais complicadas. 
A seguir, iremos detalhar as funções mais importantes para a utilização da planilha Calc. 

Basicamente, todas irão utilizar a seguinte ideia:

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

Soma: Primeiro será digitado na célula =soma (), depois serão selecionadas as 
células que se deseja fazer a soma. Assim, o Calc fará a soma do conteúdo da primeira 
célula que indicou até a última. Não há a necessidade de fechar o parêntese, pois isso 
será feito automaticamente. Mas aconselha-se fechar sempre, pois haverá funções que só 
funcionam ao fechar. Após selecionar as células, basta pressionar a tecla Enter. 

Multiplicação: Agora, faremos a multiplicação de valores contidos em células 
diferentes. Para fazer isso, após digitar =, você deve selecionar uma célula (ou digitar 
a sua localização), acrescentar o símbolo de multiplicação *, e selecionar a outra célula. 
Assim, por exemplo: =B3*C3. Depois disso, pressiona-se a tecla Enter.

 No canto inferior direito da célula, nota-se um quadrado preto chamado de Alça 
de Preenchimento (Figura 112). Coloque o cursor sobre o mesmo, o cursor irá mudar 
para uma pequena cruz. Pressione e arraste para baixo, dessa forma, a fórmula que criou 
será aplicado em todas as demais células selecionadas. 
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Figura 112. Alça de preenchimento.

 Para checar se as fórmulas calcularam de forma correta, basta selecionar uma 
célula que contenha o resultado e apertar a tecla F2. Isto é bastante útil quando se quer 
conhecer as células que originaram o resultado.

Exercício 1: No seu computador, construa a seguinte tabela (Figura 113).

Figura 113. Exercício 1.

Resolução 1 

Na célula B8 calcule a soma do intervalo B3 até B7. E na célula C8, calcule a soma de 
C3 até C7. O Total será resultado da multiplicação da Quantidade pelo Valor (Figura 114).

Figura 114. Resolução 1.

Primeiro foi digitado =soma (), depois as células do intervalo da soma (B3:B7) 
foram selecionadas. Agora vá para a célula D3. Digite =B3*C3. Pressione a tecla Enter, 
pois assim irá calcular as médias.
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Média: A função média calcula a média de um intervalo de valores. Para formá-la, 
basta digitar =MÉDIA (primeira célula a ser calculada: última célula a ser calculada). 
Dessa forma será calculada a médias dos valores que estão nesse intervalo de células. 
Como nos outros casos, também é possível selecionar a célula clicando nela ou digitando 
sua localização, dependendo da preferência. Lembrando de após fechar o parêntese, 
clicar em Enter.

Máximo: A função máxima se caracteriza por informar o valor máximo dentro de 
um intervalo de células. Ela se caracteriza pelo formato: =MÁXIMO (célula inicial: célula 
final). E após isso, digita Enter. Dessa forma, o valor máximo é informado.

Mínimo: A função mínima informa o valor mínimo dentro de um intervalo de células. 
Ela se caracteriza pelo formato: =MÍNIMO (célula inicial: célula final). E após isso, digita 
Enter. Dessa forma, o valor mínimo é informado.

Exercício 2: Construa a seguinte tabela e encontre o Subtotal, a Média dos valores, 
o Máximo e Mínimo (Figura 115).

Figura 115. Exercício 2.

Resolução 2

 Primeiramente, devemos calcular os subtotais, fazendo a multiplicação da 
quantidade de cada produto pelo seu valor unitário. Desse modo (Figura 116):

Figura 116. Resolução 2.1.
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Obtendo-se:

Figura 117. Resolução 2.2.

 Após, iremos repetir o procedimento do Exercício 1 para encontrar o Total, 
utilizando a fórmula de SOMA. Dessa forma:

Figura 118. Resolução 2.3.

 Com os valores encontrados, agora podemos calcular a MÉDIA:

Figura 119. Resolução 2.4.

 E logo em seguida, calcularemos o valor Máximo e o valor Mínimo, respectivamente, 
dentre os valores disponíveis. 

LIBREOFFICE CALC



94

IB

SISTEMAS OPERACIONAIS E LINUX MINT 

INFORMATICA BÁSICA
Programa Semiárido Digital

Figura 120. Resolução 2.5.

Figura 121. Resolução 2.6.

Tendo como resultado, a tabela a seguir:

Figura 122. Resolução 2.7.

Se: Essa é uma função que permite ao usuário construir expressões condicionais, 
que avaliam se a condição é obedecida ou não. A sua estrutura é a seguinte: =SE (condição; 
valor_se_condição_verdadeira; valor_se_condição_falsa). Caso a condição seja verdadeira, 
o segundo termo é dado como resultado da função na célula. Caso a condição seja falsa, 
o terceiro termo é dado como resultado na célula. Um exemplo bastante comum de uso 
dessa função é para fazer uma planilha de aprovação de alunos baseado na média. 
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 Primeiramente, é calculada a média das notas de cada aluno normalmente.

Figura 123. Média das notas de cada aluno.

 Após isso, utiliza-se a função se para atribuir uma condição para o aluno ser 
aprovado ou não.

Figura 124. Condição.

 Para o primeiro caso, do aluno André, como a média foi menor do que 7, então ele 
foi diretamente reprovado.

Figura 125. Resultado.

E essa ideia é aplicada normalmente para as células seguintes.

Figura 126. Aplicando nas outras células.

Se aninhado:

 Usa-se uma função SE () dentro da outra para atingir o objetivo. É necessário 
quando se tem muitas restrições, ela é eficiente para filtrar os dados nas categorias. 

Tem-se uma versão mais trabalhada do exemplo anterior, utilizando-se a função do 
Se aninhado:

 Nesse caso, existirão mais condições para o aluno, não existirão apenas 2 
possibilidades (Aprovado e Reprovado), mas também a opção da Recuperação. Dessa 
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forma, faz-se:

Figura 127. Mais condições

O primeiro aluno, André, foi reprovado pois sua média foi menor do que 3,5. 

Figura 128. Reprovado por media.

 Mas por exemplo, Carlos, que pelo método anterior, já teria sido reprovado diretamente, 
ficou na Recuperação, tendo uma nova chance. Já que sua média é maior do que 3,5 e menor 
do que 7. É só aplicar a mesma ideia da função para as demais células.

Figura 129. Demais células.

Ou: A função OU () normalmente é utilizada dentro da função SE (), servindo como 
gerador de opções. Vejamos um exemplo:

SE (OU (A3=”VERDE”; A3=”AZUL”); VERDADEIRO; FALSO)

 Nesse exemplo, ocorre o seguinte: A célula entende que Se o conteúdo digitado em A3 
for igual à palavra Verde ou igual à palavra Azul, será informado que é Verdadeiro, senão for, 
será informado que é Falso.

Figura 130. Condição.
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 Aplica-se a mesma ideia do OU na outra célula:

Figura 131. “Ou” na outra célula.

 Obtendo o seguinte resultado:

Figura 132. Resultado.

Cont. Núm: A função CONT.NÚM conta quantos valores numéricos existem no 
intervalo da função. Esses valores numéricos podem ser qualquer resultado que seja um 
número. Lembrando que as células vazias não são contadas na função CONT.NÚM. A sua 
estrutura se dá da seguinte forma:

= CONT. NÚM (célula inicial: célula final)

Um bom exemplo para isso é para verificar a quantidade de alunos que fizeram uma 
prova. Pois a função irá contar apenas os alunos que tem uma nota preenchendo o espaço da 
sua célula. 

Figura 133. Condição.

Figura 134. Resultado.
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Cont. Se: Essa função conta quantos valores obedecem a um determinado critério. 
Com a seguinte estrutura: =CONT. SE (intervalo; condição). Os valores de todas as células 
selecionadas são avaliados, e só são contados os valores para os quais a condição é verdadeira. 
Um exemplo é para verificar rapidamente quantos alunos estão acima de uma certa nota. 

Figura 135. Condição.

Figura 136. Resultado.

Cont. Vazio: A função CONT. VAZIO conta quantas células dentro do intervalo 
selecionado estão vazias, sem conteúdo. A sua estrutura se dá da seguinte forma: = CONTAR.
VAZIO (termos). Portanto, pode ser usado no complemento do exemplo anterior de Cont. 
Se, pois serve para contar quantos alunos não fizeram a prova, pois suas respectivas células 
estarão sem conteúdo.

Figura 137. Condição.
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Figura 138. Resultado.

5.7 – GRÁFICOS.

No Calc é simples criar gráficos a partir de uma planilha, e esses são gráficos fáceis 
e intuitivos para auxiliar na visualização dos dados.  

Com base no exemplo a seguir, entenderemos como criar um gráfico na ferramenta 
do Calc.

Primeiramente, a planilha abaixo é digitada:

Figura 139. Planilha.

Dessa forma, selecionam-se na planilha os dados, a partir dos quais será gerado o 
gráfico (Figura 140).

Figura 140. Selecionada para criar o gráfico.

 Após isso, siga os seguintes passos:

LIBREOFFICE CALC



100

IB

SISTEMAS OPERACIONAIS E LINUX MINT 

INFORMATICA BÁSICA
Programa Semiárido Digital

Passo 1. No Menu Inserir, ou aperte na barra de MENU, clique em Inserir -> Objeto 
-> Gráfico. Após isso, aparecerá a caixa seguinte denominada Assistente de gráfico, para 
possibilitar a configuração do seu gráfico. Nela, a primeira Etapa se destina a escolha do 
tipo de gráfico, os quais são mostrados intuitivamente nas figuras. Tendo como base o 
objetivo dos dados da sua planilha, será possível escolher qual o tipo de gráfico que mais 
se adequa a situação.

Figura 141. Passo 1.

Passo 2. Depois, segue-se para a segunda Etapa, do Intervalo de Dados, na qual 
se informa ao Calc a área a ser computada e plotada. Essa serve mais para o usuário 
conferir se selecionou realmente a área que desejava.

Figura 142. Passo 2.
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Passo 3. Então, segue-se para a terceira Etapa, da Série de Dados, é nela que se 
definem nomes e rótulos para as séries de dados.

Figura 143. Passo 3.

Passo 4. Logo após, configura-se a quarta Etapa, de Elementos do gráfico, na qual 
se fazem as legendas do gráfico, nomeando o eixo x o eixo y como deseja. Além de poder 
acrescentar um título a apresentação dos dados. 

Figura 144. Passo 4.

Para se fazer qualquer posterior modificação, inclusive no tipo do gráfico, basta dar 
um duplo clique neste e estaremos no modo de edição do gráfico. Neste modo podem ser 
mudados quaisquer dados, inclusive as escalas dos gráficos. 

Além disso, ao dar dois cliques no plano de fundo do gráfico é possível modificar 
características mais específicas como: as Propriedades da linha da borda, o Preenchimento 
da área do plano de fundo e sua Transparência. 
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Uma opção de gráfico para se obter é:

Figura 145. Graficos.

EXERCÍCIOS

Questão 1- Digite a seguinte tabela.

Figura 146. Exercício 1.

Colocar no padrão.

Questão 2- Construa a seguinte tabela e em seguida faça o seu gráfico correspondente.

Figura 147. Exercício 2.1.
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 O gráfico deve ser apresentado da seguinte forma:

Figura 148. Exercício 2.2.

Questão 3 - Explique a diferença entre a função MÁXIMO e MÍNIMO e como são calculadas.

Questão 4 - Como selecionar um conjunto de células não adjacentes? o intervalo de células 
não adjacentes?

Questão 5 - A partir da tabela a seguir, assinale a alternativa que corresponde a linha de 
entrada: =C4+E4-C3*D3

a) 8.

b) 10.

c) 12.

d) 14.

Questão 6- Quais os tipos de menus e cite 2 comandos de cada.

Questão 7- Construa a tabela a seguir e efetue o que se pede através de operadores matemáticos:
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Questão 8- Com relação aos componentes da barra de formatação, analise e indique a 
alternativa que corresponde respectivamente a opção de itálico, cor da fonte, alinhar à esquerda 
e mesclar e centralizar células:

a) , ,  e 

b) , ,  e 

c) , ,  e 

d) , ,  e 

Questão 9- A partir da tabela a seguir, preencha os espaços utilizando das funções SE, MÉDIA, 
MÁXIMO e MÍNIMO.

Questão 10- Analise as situações abaixo e assinale a alternativa correta.

a) a fórmula =SOMA(C1:C5) inserida na célula C5 apresentará o mesmo resultado da fórmula 
=C1+C2+C3+C4+C5 inserida na célula C6.

b) ao inserir na célula C6 a fórmula =SOMA(C1:C4) a planilha apresentará na célula em que 
a fórmula foi inserida a soma dos valores contidos nas células C1, C2, C3 e C4.

c) ao inserir na célula C6 a fórmula =MED(C1;C5) a planilha apresentará na célula em que a 
fórmula foi inserida a média dos valores contidos nas células C1 e C5.

d) ao inserir na célula C9 a fórmula =MAX(D7:E8) a planilha apresentará na célula em que a 
fórmula foi inserida o maior valor entre os valores contidos nas células D7 e E8.
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Capitulo 6 
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6.1 - Introdução a interface
UN 06

O operador mais substitui a função SOMA (A1:A2), sendo uma opção mais prática. 
Porém, apenas para soma de poucas células, pois quando deseja-se somar muitas células, 
a função SOMA () se mostra mais prática.

Obs.: Negação

A operação de exponenciação é uma operação da matemática que eleva um número 
a outro. Ou seja, ela faz um número ser multiplicado por ele mesmo quantas vezes 
desejar. Por exemplo, 2x2x2 corresponde a calcular 2^3, pois irá multiplicar o 2 por ele 
mesmo 3 vezes.

A operação de raiz quadrada é outra operação matemática muito importante, pois 
às vezes deseja-se calcular dentro de uma função. Com ela, descobrimos qual é o número 
que multiplicado por ele mesmo resulta em um número definido. Por exemplo, raiz de 9 
= 3, pois 3*3 é igual a 9. Portanto a função sqrt é a responsável por calcular isso no Calc. 
Coloca-se sqrt (A1) e tem-se como resultado a raiz quadrada do número que se encontra 
na célula A1.  

Figura 149 - Interface LibreOffice Impress.

A interface consiste do LibreOffice Impress consiste em: 

1-Slide Atual: Nessa parte mostra-se o slide que editamos, sendo esse o slide atual.

2-Slides do arquivo: Aqui contém todos os slides criado pelo usuário, podendo 
navegar entre eles através desta mesma janela.

3-Ferramentas: Encontra-se na parte de cima e do lado ferramentas, para ajudar 
na hora da edição, como editor de layout, adicionador de imagem, figura, caixa de texto, 
vídeo, transição de apresentação e entre outras ferramentas abordadas a frente.
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6.2-CRIANDO UMA APRESENTAÇÃO.

Aprenderemos neste tópico como criar uma apresentação no Impress, como 
adicionar, imagens, texto, vídeos, como editar as informações que colocaremos na 
apresentação e entre outros meios para termos uma boa apresentação no Impress.

6.2.1-ADICIONANDO UM SLIDE.

 Para começarmos uma apresentação, primeiramente precisamos aprender a 
como adicionar um slide (um tipo de página do Impress) (Figura 150).

Figura 150. Botão para adicionar pagina.

 

Adicionamos um slide clicando na região selecionada pela imagem (Figura 151). 

Figura 151.Slide adicionado.
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Nota-se que um slide foi adicionado, tendo agora 2 slides.

6.2.2 - MUDANDO O LAYOUT. 

 O layout é a estruturação do slide, sendo ele que dirá quais as estruturas presentes 
no slide, como: quantas caixas de texto? E onde? Ele será basicamente o perfil básico do 
seu slide, e pode variar de slide para slide (Figura 152).

Figura 152. Botão para opções de layout.

 

Para mudar o layout, deveremos clicar na região selecionada na figura anterior e 
escolher o layout desejado na aba que abrirá (figura posterior) (Figura 153).

Figura 153. Mudando layout.
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Figura 154. Layout alterado.

 Nota-se que foi alterada a quantidade de caixa de texto, pois alteramos o layout 
do slide.

EXERCÍCIO PROPOSTO

Questão 1. Qual layout foi escolhido?

6.2.3 - ADICIONANDO TEXTO.

 Podemos adicionar um texto (digitar) nos quadros de texto como as figuras a 
seguir demonstrarão (Figura 155). 

Figura 155. Campos para texto.

LIBREOFFICE IMPRESS



111

IB

SISTEMAS OPERACIONAIS E LINUX MINT 

INFORMATICA BÁSICA
Programa Semiárido Digital

O texto em um slide está contido em caixas de texto. Há dois tipos de caixas de texto 
que pode-se adicionar a um slide:

Escolha de um layout pré-definido na seção Layouts no Painel de tarefas e não

Selecionar qualquer tipo de conteúdo especial. Estas caixas de texto são chamadas 
texto Layout automático.

Criar uma caixa de texto usando a ferramenta texto na barra de ferramenta Desenho.

Usando caixas de texto criadas a partir do painel Layouts

Na exibição Normal:

Passo 1. Clique na caixa de texto que se lê Clique para adicionar texto, clique para

Adicionar o título, ou uma notação similar.

Passo 2. Digite ou cole seu texto na caixa de texto.

Usando caixa de texto criadas a partir da ferramenta caixa de texto

Passo 1. Clique no ícone na barra de ferramenta Desenho. Se a barra de ferramenta 
com o ícone texto não é visível, escolha Exibir → Barra de ferramentas → Desenho. 

Passo 2. Clique e arraste para desenhar uma caixa para o texto no slide. Não se 
preocupe com o tamanho e posição vertical; a caixa de texto irá expandir se necessário 
enquanto digita-se.

Passo 3. Solte o botão do mouse quando terminar. O cursor aparece na caixa de texto, 
que agora está no modo de edição (borda em cinza com alças de redimensionamento 
como mostrado na Figura 8.2.3.A

Passo 4. Digite ou cole seu texto na caixa de texto.

Passo 5. Clique fora da caixa de texto para desmarcá-la. 

Figura 156 Caixa de texto selecionada mostrando as alças de redimensionamento verdes e a barra de ferramenta texto.
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Colando texto.

Pode-se inserir texto em uma caixa de texto copiando-o de qualquer documento e 
colando-o no Impress. No entanto, o texto colado provavelmente não irá coincidir com 
a formatação do texto ao redor ou aqueles dos outros slides na apresentação. Isto pode 
ser o que se quer em algumas ocasiões; no entanto, na maioria dos casos, pode-se querer 
ter a certeza que a apresentação não apresente muitas variações quanto aos estilos de 
parágrafos, tipos de fontes, marcas de ponto e assim por diante. Há várias formas de 
assegurar a coerência; estes métodos são:

Colando texto não formatado

Para colar sem formatação, pressione Ctrl+Shift+V e então selecione Texto sem 
formatação na caixa de diálogo que aparece, ou clique no pequeno triângulo preto ao 
lado do símbolo colar na barra de ferramenta padrão e selecione Texto sem formatação. 
O texto sem formatação irá ser formatado com o estilo do entorno da posição do cursor 
em uma caixa de texto de Layout automático ou com o estilo gráfico padrão em uma 
caixa de texto normal.

Formatando texto colado

Se for colar o texto em uma área com Layout automático, é preciso aplicar o estilo 
apropriado ao texto para dar a mesma aparência coerente com o resto da apresentação.

Passo 1. Selecione o texto que se acabou de colar.

Passo 2. Selecione Formatar → Formatação padrão na barra de menu.

Passo 3. Use os quatro botões seta na barra de ferramentas Formatação para mover 
o texto para a posição apropriada e dar-lhe o nível de recuo de linha apropriado. O botão 
com a seta apontando para a esquerda promove a entrada da lista em um nível (por 
exemplo, parágrafo para parágrafo 2), o botão seta para direita rebaixa a entrada da lista 
em um nível, os botões seta para cima e para baixa move a entrada da lista.

Passo 4. Aplique a formatação manual como necessário para as seções do texto 
(para alterar atributos de fonte, tabulações e etc.) se for colar em uma caixa de texto, 
pode-se ainda usar estilos para formatar rapidamente o texto. Note que um e somente 
um estilo gráfico pode ser aplicado para o texto copiado. Para fazer isto:

Passo 1. Cole o texto na posição desejada.
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Passo 2. Selecione o texto que acabou de colar.

Passo 3. Selecione o estilo gráfico desejado.

Passo 4. Aplique a formatação manual como necessário para as seções do texto.

6.2.4 - ADICIONANDO IMAGENS.

Como foi visto, além de texto, uma caixa pode conter também imagens, tabelas, 
gráficos ou filme. Veremos então como efetuar essas tarefas.

Adicionando imagens

Para adicionar uma imagem a uma caixa de conteúdo:

Passo 1. Clique no ícone “Inserir imagem”.

Passo 2. Use o navegador de arquivos para selecionar o arquivo de imagem que 
se quer incluir. Para ver uma pré-visualização da imagem, selecione Visualizar na parte 
inferior da caixa de diálogo Inserir imagem.

Passo 3. Clique “Abrir”. A imagem será redimensionada para preencher a área da 
caixa de conteúdo.

Pode-se também, facilmente adicionar uma imagem a um slide fora da caixa de 
conteúdo. Basta selecionar a partir do menu principal: Inserir → Figura → de um 
arquivo e siga o mesmo procedimento acima. Também será necessário mover a figura 
para o local desejado.

6.2.5 - ADICIONANDO TABELAS.

Para a exibição de dados tabulares pode-se inserir tabelas básicas diretamente nos 
slides escolhendo o tipo de conteúdo na Tabela. Também é possível adicionar uma tabela 
fora da caixa de conteúdo de uma série de formas:

Passo 1. Escolha Inserir → Tabela na barra de menu.

Passo 2. Com o botão Tabela na barra de ferramenta Principal

Passo 3. Com o botão Modelos de tabela na barra de ferramenta tabela.

Passo 4. Selecione uma opção de estilo na seção Modelos de tabela do painel de 
Tarefas.

Todos os métodos abrem a caixa de diálogo Inserir tabela. Alternativamente, 
clicando na seta preta ao lado do botão Tabela mostra um gráfico que se pode arrastar e 
selecionar o número de linhas e Colunas para a tabela.
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Figura 157. Criando uma tabela com a caixa de diálogo Tabela.

Com a tabela selecionada, a barra de ferramentas Tabela deve aparecer. Se não, 
pode-se acessá-la selecionando Exibir → Barra de ferramentas → Tabela. A barra 
de ferramentas Tabela oferece muito dos mesmos botões como a barra de ferramentas 
Tabela no Writer, com a exceção de funções como Classificar e Soma para realização de 
cálculos. Para estas funções, é preciso usar uma planilha do Calc. Inserida (discutido 
abaixo). 

Depois que a tabela é criada, pode-se modificá-la de forma semelhante ao que se 
faria em uma tabela no Writer: adicionando e excluindo linhas e colunas, ajustando 
largura e espaçamento, adicionando bordas, cores de fundo, etc. Modificando o estilo 
da tabela a partir da seção Modelos de tabela no painel de Tarefas, pode-se alterar 
rapidamente a aparência da tabela ou quaisquer tabelas recém-criadas com base nas 
opções de estilo que se selecionou. Pode-se escolher optar por dar ênfase ao cabeçalho 
e as linhas de totais, bem como a primeira e as últimas colunas da tabela, e aplicar uma 
faixa aparecendo nas linhas e colunas.

Tendo concluído o modelo da tabela, inserir dados dentro das células e semelhante 
a trabalhar com objetos caixa de texto. Clique na célula que se deseja adicionar dados, e 
comece a digitar. Para se deslocar rapidamente nas células, use as seguintes opções de 
teclas:

-As teclas Seta move o cursor para a próxima célula da tabela se a célula está vazia, 
caso contrário, elas movem o cursor para o próximo caractere na célula.

-A tecla Tabmove para a próxima célula, pulando sobre o conteúdo da célula; 
Shift+Tabmove para trás pulando para o início do conteúdo, se houver. 
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6.3 - SLIDE MESTRE

 Um slide mestre (também chamado de slide principal ou página mestre) serve 
como ponto de partida para a criação de outros slides; ele controla a formatação de 
outros slides para que sua estrutura seja igual à dos demais. Dessa forma, em vez de 
editar as várias páginas da sua apresentação, pode-se configurar apenas uma e basear 
o restante nessa. É importante destacar que uma apresentação pode ter mais de uma 
página mestre.

 Um slide mestre tem um conjunto definido de características, incluindo a cor 
de fundo, gráfico ou gradiente; objetos (como logotipos, linhas decorativas e outros 
gráficos) no fundo; cabeçalhos e rodapés; localização e tamanho dos quadros de texto; 
e a formatação do texto. Caso qualquer característica seja alterada na página mestre, os 
outros que a tem como base também serão alterados.

6.3.1 - CRIANDO UM SLIDE MESTRE

 Para criar um slide mestre, primeiro devemos permitir a edição dele em Exibir → 
Slide Mestre. 

 Então, na barra de ferramentas Exibição, selecione a opção Novo mestre. Um 
segundo slide deve aparecer no Painel de Slides, o ideal é que se modifique o nome 
deste (clicando com o botão direito do mouse e escolhendo Renomear mestre) para 
não causar confusão.

 Para editar a página mestre faz-se como estivesse formatando um slide como outro 
qualquer, sendo que este servirá de base (ou de uma das bases) para sua apresentação.

 Quando terminar, basta clicar em Fechar exibição mestre para voltar ao modo 
de edição normal.

6.3.2 - APLICANDO UM SLIDE MESTRE

 Para aplicar uma página mestre a um slide é preciso seguir esses passos:

Passo 1. Na Barra Lateral clicar na opção Páginas Mestre. 

Passo 2. Selecionar os slides no painel de slides. 

Passo 3. Clicar com o botão direito no modelo de slide mestre na barra lateral 
e selecionar uma das opções que aparecerão na tela: aplicar a todos os slides da 
apresentação ou apenas aos slides selecionados. 

Passo 4. Feito isso, já será possível perceber a mudança nos seus slides!
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6.3.3 - CARREGANDO SLIDES MESTRES ADICIONAIS 

Figura 158. Modelos de Slide.

 Nem sempre é preciso criar um slide mestre do zero, existem muitos modelos já 
prontos que vem junto do Libre Office Impress. Para acessá-los, o usuário deverá ir no 
menu Slide→ Modelos de slide ou com o botão direito em um slide no Painel de slides. 

 A janela mostra os slides mestres já disponíveis para uso. Para adicionar mais:

Passo 1. Clique no botão Carregar.

Passo 2. Selecione na nova caixa de diálogo o modelo que contém o slide mestre. 
Clique

OK.

Passo 3. Clique OK novamente para fechar a caixa de diálogo modelos de slide.

Os slides mestres no modelo que se selecionou são agora mostrados na seção 
Páginas mestre na Barra Lateral.

Figura 159. Carregar modelo de slide.
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Modificando Slides Mestres

 Nem sempre é necessário começar a página mestre do zero, fazer isso tomaria 
muito tempo e seria bastante cansativo, dada a quantidade de coisas que podem ser 
alteradas numa página. Um design criativo com uma figura interessante, por exemplo, o 
usuário teria que desenhar a figura para depois implantá-la no seu modelo. Por isso, é 
bem mais prático pegar um modelo já existente e que se ajuste às suas necessidades e o 
altere para que ele seja perfeito para sua apresentação.

 As seguintes alterações podem ser feitas em um slide mestre: plano de fundo (cor, 
gradiente, hachura ou bitmap), objetos de fundo (adicionar o símbolo da comunidade, 
por exemplo), cabeçalho, rodapé e quadros para títulos e conteúdo.

 Para selecionar o slide mestre para modificação:

Passo 1. Selecione Exibir → Slide mestre da barra de menu. Isto desbloqueia as 
propriedades do slide mestre para que se possa editá-lo.

Passo 2.  Clique em Páginas mestre na Barra Lateral. Isto dará acesso aos slides 
mestres pré-configurados.

Passo 3. Clique no slide mestre que se deseja modificar dentre os disponíveis.

Passo 4. Faça as alterações necessárias, então clique no ícone Fechar exibição 
mestre.

Passo 5. Salve o arquivo antes de continuar.

 É importante dizer que nem todos os slides da sua apresentação têm que ser 
iguais à página mestre. É possível fazer alterações pontuais em slides individuais sem 
que a estrutura geral seja mudada. Por exemplo, em determinado slide da apresentação 
não se quer colocar no número da página, então basta retirar a numeração da página no 
modo de exibição normal; deve-se tomar cuidado para que essa alteração não seja feita 
no modo mestre, para não bagunçar toda a apresentação.

6.3.4 - ADICIONANDO INFORMAÇÕES NO RODAPÉ

 O rodapé (a parte mais embaixo do slide) do Impress é reservado pelo programa 
para informações pontuais como data e hora, número da página, autor e nome do arquivo. 
Claro que adicionar essas informações fica a critério do autor da apresentação, caso não 
ele não queira, não será adicionado nada.

Figura 160. Áreas pré-configuradas do Slide Mestre.
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 Para inserir as informações no rodapé, deve-se ir no menu Inserir→ Número da 
página ou Data e hora, em seguida uma janela aparecerá onde o usuário pode configurar 
as informações que estarão no campo.

Figura 161. Inserção de campos no rodapé.

 A data pode ser de dois tipos: fixa e variável. A fixa não muda, como o próprio 
nome já diz. Escolhendo a variável, o Impress atualizará a data toda vez que o arquivo for 
aberto; essa opção é muito útil caso a apresentação vá ser repetida em dias diferentes, 
por exemplo. Quanto ao número do slide tem-se a opção de não numerar a primeira 
página.

 Para adicionar outras informações como autor deve-se ir no menu Inserir → 
Campos. O usuário pode ver que existem as mesmas opções de antes (data e hora e 
número da página) e ainda mais as opções Autor e Nome do Arquivo. Escolhendo Autor, 
o Impress buscará essa informação no usuário que está registrado no Libre Office. O 
nome do arquivo é como a apresentação foi salva.

6.4 - TRANSIÇÕES DE SLIDE

 Passar de um slide para outro de forma abrupta às vezes não é o ideal, pois acaba 
jogando muita informação de uma vez para quem está visualizando. Muito por isso, o 
Impress possui o recurso de transição de slides.
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 Transição é nada mais do que uma animação que é reproduzida quando se passa 
de um slide para outro. Para adicioná-la à sua apresentação basta ir na aba Transição na 
Barra Lateral. Agora é só escolher a transição, a velocidade com que ela acontece e se 
ela deve ocorrer ao clique de um botão ou a partir de um determinado tempo. Pode-se 
ter um tipo de transição para cada troca de slide, mas o ideal é que só se escolha 1 ou 2 
tipos, para não confundir sua plateia. 

 Uma função muito útil é a Visualização Automática, ela permite visualizar uma 
transição no slide sem que a apresentação seja iniciada.

6.5 - ANIMAÇÕES DE SLIDE

 As animações são efeitos parecidos com as transições. Enquanto as transições 
são efeitos entre slides, as animações são efeitos dentro do slide. Por exemplo, um slide 
tem uma lista com 5 tópicos, mas quem vai apresentar não quer revelar todos de uma 
vez, mas sim aos poucos, então ele usa o recurso das animações para que os tópicos vão 
aparecendo à medida que o apresentador vá clicando para prosseguir (ou estipulando 
um tempo fixo).

 No Impress existem animações de: entrada, ênfase, movimento e saída. A primeira 
define como o objeto vai aparecer no slide, a segunda serve para chamar atenção para 
o elemento, a terceira muda o local do elemento no slide (por exemplo, está alinhado à 
esquerda, vai para a direita) e a última define a saída.

 Para adicionar uma animação deve-se ir na aba Animação personalizada da 
Barra Lateral. Em seguida deve-se escolher o objeto a ser animado e clicar no ícone 
Adicionar efeito (um sinal de mais “+”). Surgirá uma janela com os tipos de efeitos e 
suas classificações, o usuário deve testá-los e escolher um de sua preferência. Caso mude 
de ideia e não queira mais o efeito, basta selecionar e clicar em Remover efeito (o “x”). 
Ou se quiser apenas modificar a animação para outra, selecione-a e clique em Modificar 
efeito ao lado de remover efeito. Assim como as transições, é possível escolher como 
iniciar (clique ou temporizador) e a velocidade do efeito.

6.6 – CRIANDO UMA APRESENTAÇÃO

Dica: Se você precisa criar apresentações na escola ou no trabalho, e assim 
impressionar as pessoas a quem você vai apresentar, é importante pensar em um bom 
design, pois ele pode destacar suas ideias e facilitar a leitura, melhorando sua capacidade 
de comunicação.

Para isto iremos criar apresentações incríveis com o conhecimento adquirido até 
o momento. Deste modo iremos seguir um passo a passo que nos ajudará nesta tarefa:

Passo 1. Escolha o seu tema de trabalho, pois é a partir disto que você desenvolverá 
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toda a sua apresentação;

Passo 2. Abra o Libre Office Impress;

Passo 3. Caso deseje criar sua apresentação a partir de um slide mestre já oferecidos 
pelo Libre Office Impress ou que você criou, basta seleciona-lo na janela que aparece 
assim que você abre o software, lembrando que você pode selecionar um modelo e ir 
alterando de acordo com as suas necessidades, caso contrário deve-se clicar em cancelar 
e criar uma apresentação a partir de um modelo padrão em branco;

Passo 4.  Em relação ao seu tema de apresentação você deverá iniciar colocando 
um título a apresentação, no local indicado para isto. No primeiro slide você poderá 
inserir elementos gráficos, contanto que não deixe a abertura da sua apresentação com 
muita informação, pois ela é a sua porta de entrada e precisa conter apenas informações 
sucintas acerca do que vai ser mostrado mais a frente;

Passo 5. Após você ter criado a “capa” do seu slide, você deve criar novos slides a 
fim de desenvolver a sua ideia, para isso basta clicar com o direito na barra lateral da 
apresentação e clicar em “Novo slide” ou as teclas de atalho Ctrl+M;

Passo 6. No decorrer de sua apresentação você deve inserir, caso seja conveniente, 
figuras e tabelas de modo a conseguir demonstrar as suas ideias de modo claro e objetivos. 
Assim, no slide em que você achar pertinente clique na aba inserir e em seguida em 
“Figura...”, logo em seguida busque em seu computador a figura desejada. Para inserir 
uma tabela basta clicar na mesma aba e em seguida em “Tabela...” e então selecionar o 
número de linhas e colunas que você deseja inserir. Lembrando que você pode copiar 
tabelas que você digitou no Libre Office Calc e colar na sua apresentação;

Passo 7. Para a apresentação ficar mais dinâmica você pode utilizar o recurso 
de transição de slides, e para isto basta você abrir a aba Slide e em seguida clicar em 
“Transição de slides”, com isto você poderá escolher o estilo de transição, a variante de 
transição (vertical ou horizontal), o tempo de duração da transição e se a transição vai 
emitir algum som e ao final você poderá escolher se o slide vai passar automaticamente 
após um tempo previamente estipulado ou somente com o clicar do mouse e por fim 
você pode escolher se este modelo de transição vai ser aplicado a todos os slides que 
você criou. Deste modo este passo é facultativo e pode ser feito tanto durante a criação 
de cada slide quanto depois que todos eles estiverem prontos;

Passo 8. Após a apresentação estar concluída você deve salva-la em seu computador 
para que você a utilize no momento desejado.

Para criar uma apresentação iremos disponibilizar algumas sugestões de temas, 
são eles:

1. Família: O seu conceito, a discussão sobre as novas formas de família, a adoção, a 
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união e adoção por casais homossexuais, a guarda compartilhada nos casos de divórcio.

2. Água: A falta, os problemas enfrentados pela sua falta, o problema na vida da 
população do Sudeste nos últimos anos e há cerca de um século no nordeste do país. 

3. Reforma agrária: A reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de 
promover a distribuição mais justa das terras. A reforma agrária tem o objetivo de 
proporcionar a redistribuição das propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição da 
terra para realização de sua função social.

4. Preconceito racial: Racismo consiste no preconceito e na discriminação com 
base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Muitas 
vezes toma a forma de ações sociais, práticas ou crenças, ou sistemas políticos que 
consideram que diferentes raças devem ser classificadas como inerentemente superiores 
ou inferiores com base em características, habilidades ou qualidades comuns herdadas. 
Também pode afirmar que os membros de diferentes raças devem ser tratados de forma 
distinta 

5. Semiárido brasileiro: O Semiárido é um espaço com grande concentração de 
terra, da água e dos meios de comunicação, que historicamente sempre estiveram nas 
mãos de uma pequena elite. Essa situação gera níveis altíssimos de exclusão social e de 
degradação ambiental e são fatores determinantes da crise socioambiental e econômica 
vivida na região.

6. Meio ambiente: É um conjunto de unidades ecológicas que funcionam como 
um sistema natural, e incluem toda a vegetação, animais, microrganismos, solo, rochas, 
atmosfera e fenômenos naturais que está ameaçado devido a extração de petróleo e 
outros.

7. Redes Sociais: Rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou 
organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que compartilham valores 
e objetivos comuns. Uma das fundamentais características na definição das redes é a 
sua abertura, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os 
participantes. "Redes não são, portanto, apenas uma outra forma de estrutura, mas 
quase uma não estrutura, no sentido de que parte de sua força está na habilidade de se 
fazer e desfazer rapidamente. Seu uso, o impacto na vida das pessoas e da sociedade, 
a ética e a moral nas redes sociais, além de ser atual e presente na vida da maioria das 
pessoas, as redes sociais ainda desempenham papel de socialização, opinião informação 
e debate entre as pessoas.

8. Bullying: O bullying corresponde à prática de atos de violência física ou psicológica, 
intencionais e repetidos, cometidos por um ou mais agressores contra uma determinada 
vítima. É uma prática bem atual, que se estende em países no mundo todo, ainda mais no 
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período escolar, onde as crianças e jovens são o principal alvo dessa prática. 

9. Tecnologia: É um termo que envolve o conhecimento técnico e científico e a 
aplicação deste conhecimento através de sua transformação no uso de ferramentas, 
processos e materiais criados e utilizados a partir de tal conhecimento. Os avanços 
tecnológicos estão a cada dia crescendo, com isso muitos debates e discussões também, 
como os seus benefícios, malefícios e impactos na vida das pessoas.

10. Esportes: Com o acontecimento da Copa do Mundo, no Brasil em 2014 e as 
Olimpíadas em 2016, o tema dos esportes tem sido muito divulgado, além da discussão 
da sua importância na vida e formação das crianças, adolescentes e jovens.

11. O pré-sal: O “pré-sal” é uma área de reservas petrolíferas que fica debaixo de uma 
profunda camada de sal, formando uma das várias camadas rochosas do subsolo marinho. 
Segundo o diretor geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), Haroldo Borges Rodrigues Lima, as descobertas do pré-sal podem triplicar as 
reservas de petróleo e gás natural do país e estima-se que a produção possa alcançar 50 
bilhões de barris. Se toda a capacidade estimada das reservas for confirmada, o Brasil 
pode ganhar a condição de um dos maiores produtores e exportadores de petróleo e 
derivados do mundo.

12. Violência: Um tema sempre recorrente e infelizmente atual, este tema vem 
para discutir as causas, políticas públicas e soluções possíveis para esse problema.

13. Desigualdade: O Brasil ainda é um país bastante desigual, esse assunto é 
sempre presente e discutido pela população. O tema pode discutir as causas e possíveis 
soluções para sanar ou diminuir a desigualdade crescente no país.

14. Sustentabilidade: Muito tem se falado sobre esse assunto, a preservação do 
meio ambiente através de boas práticas das pessoas e empresas se faz cada vez mais 
necessária. Assim trazemos a tona como a coleta seletiva, a diminuição de produtos 
químicos e poluentes no meio ambiente entre outras questões relacionadas podem 
surgir para promover o desenvolvimento sustentável.

15. Aedes Aegypti: O mosquito que vem assolando o pânico na população nos 
últimos anos, devido a ser o agente transmissor de doenças como a dengue, zika vírus 
e a febre Chikungunya. Vem-se promovendo políticas públicas para evitar o problema e 
alternativas para diminuir ou solucionar a epidemia causada por esse mosquito.

16. Geração de energia: Devido a grande importância para todos, vindo a discutir 
as fontes não renováveis como petróleo, gás natural e carvão mineral, e as fontes 
renováveis como a energia eólica (ventos), energia solar e também energia das águas. O 
tema pode vir a discutir a mudança das energias não renováveis pelas renováveis, seus 
impactos, benefícios e mudanças causadas na vida das pessoas e do meio ambiente.

17. Redução da maioridade penal: No Brasil a maioridade penal é de 18 anos, 
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porém a uma discussão e projeto de lei para a diminuição da idade penal vir a ser de 
16 anos no país. A prova pode discutir as razões, benefícios, malefícios e causas da 
diminuição da idade penal no Brasil.

18. Liberdade de expressão: A mídia, as redes sociais, são sinônimos de expressão 
e liberdade, porém é discutido até onde é possível exercer esse direito sem ferir o outro.

19. Cooperativismo: é a doutrina que preconiza a colaboração e a associação de 
pessoas ou grupos com os mesmos interesses, a fim de obter vantagens comuns em suas 
atividades econômicas. O associativismo cooperativista tem por fundamento o progresso 
social da cooperação e do auxílio mútuo segundo o qual aqueles que se encontram na 
mesma situação desvantajosa de competição conseguem, pela soma de esforços, garantir 
a sobrevivência.

20. Biodiversidade: O termo biodiversidade - ou diversidade biológica - descreve 
a riqueza e a variedade do mundo natural. As plantas, os animais e os microrganismos 
fornecem alimentos, remédios e boa parte da matéria-prima industrial consumida pelo 
ser humano.

EXERCÍCIO PROPOSTO

Questão 1 - Em que consiste a interface do LibreOffice Impress? Especifique cada parte.

Questão 2 - Quais as formas de colar um texto sem formatação?

Questão 3 - Serve como ponto de partida para a criação de outros slides; ele controla a 
formatação de outros slides para que sua estrutura seja igual à dos demais. Assinale a 
alternativa que corresponde ao trecho citado:

a) Estrutura de tópicos 

b) Notas 

c) Folheto

d) Slide mestre 

e) Interação 

Questão 4 - Quais características podem ser modificadas em um slide mestre?

Questão 5 - Quais informações geralmente são inseridas no rodapé? Quais passos deve-
se seguir para inserir essas informações no rodapé?

Questão 6 - Diferencie transição de slide e animação de slide.

Questão 7 - Qual é o nome dado aos efeitos de entrada atribuídos aos slides durante 
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uma apresentação?

a) Animação personalizada 

b) Classificador de slides 

c) Slides personalizados 

d) Animação

e) Transição de slides

Questão 8 - Indique os passos para inserir uma tabela no Impress. Pratique esse 
procedimento inserindo uma tabela de 3 colunas e 4 linhas. 

Questão 9 - Faça uma apresentação mostrando sua árvore genealógica desde seus avós 
até você. Seus slides devem conter:

-Pelo menos dois Tipos de transição e pelo menos um tipo de animação de entrada e 
saída;

-Uma imagem de fundo aos seus slides;

-Pelo menos dois Slides mestre (sugestão: um tipo para os avós e outro para seus pais).

 Sugestão de estrutura: no título do slide escreva os nomes dos geradores e no 
corpo o nome dos filhos. Por exemplo, no título do slide ficam seus avós e no corpo os 
filhos deles.

Questão 10 - Crie uma apresentação mostrando sobre uma carreira que você deseja 
seguir ou que você admira. Seus slides devem conter:

-Um slide mestre;

-Slide inicial com o título;

- Pelo menos uma imagem de fundo aos seus slides.

-Pelo menos três tipos de transições de slides e dois tipos de animação de entrada e de 
saída.
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Conclusão

A Informática, atualmente, está presente na maior parte dos âmbitos da sociedade, 
principalmente em relação ao âmbito profissional. Tendo isso em vista, foi feita uma 
abordagem dos conhecimentos básicos na área para promover uma melhor inserção 
no mercado de trabalho e no mundo digital como um todo. O estudo iniciou-se com o 
Hardware, pois ele é necessário para se formar a base do aprendizado na Informática. 
Por meio desse tópico foi possível conhecer um pouco sobre a parte física de um 
computador, como também o seu funcionamento. A partir disso, pôde-se compreender 
os procedimentos fundamentais para o uso de um computador, como ligar e desligá-lo. 
E depois começou-se a descobrir as partes que compõem a área de trabalho, tela inicial 
do computador, e suas funções. Logo após, fez-se um estudo mais detalhado do teclado 
e as teclas que o integram, as quais foram de extrema importância para assimilar o uso 
das teclas de atalho, que facilitam o uso das funções desejadas. 

Assim, foi possível chegar ao tópico de como utilizar um computador, no qual se 
aprendeu como utilizar ferramentas responsáveis pelas principais funções. Dentre 
elas, como criar pastas, copiar, colar e renomear arquivos, e como fazer o uso adequado 
dos periféricos. Outro assunto importante atualmente para a abordagem é a Internet. 
Nesta, foi estudado diversos aspectos, tais como seu surgimento, como utilizar um 
navegador, realizar pesquisas, utilizar o e-mail para comunicação e até os perigos que a 
internet carrega e as formas de evitá-los.

O LibreOffice é utilizado para trabalhar com textos e dados em uma planilha e 
poder manipulá-los de forma eficaz para produzir certos resultados. Dessa forma, é 
importante para a organização dos dados e informações. Os tópicos trabalhados do 
LibreOffice são importantes para a formação de um estudante com boas noções da 
informática, e assim com uma visão mais ampla para o mercado de trabalho, como 
também para sua vida cotidiana. 
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