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Editor de Texto - LibreOffice Writer 
 

Para uma melhor organização didática, esta apostila está subdividida em aulas, sendo 
que para cada aula será realizada a abordagem de alguns tópicos, e então será apresentada 
uma lista de exercícios referente a esses tópicos. Serão apresentadas as principais 
ferramentas para a configuração dos documentos acadêmicos, sem a preocupação de um 
maior aprofundamento nas ferramentas. 
 

1 AULA 
 

1.1 Tutorial de instalação 
 

Este tutorial apresenta, de forma simplificada, as principais etapas para a 

instalação do pacote LibreOffice. Serão apresentadas as principais etapas de 

instalação no Sistema Operacional Windows 7. Algumas dessas etapas podem 

variar ligeiramente, de acordo com a versão do Windows de cada usuário e da 

versão disponível do LibreOffice. 

 

1. Inicialmente Acesse o endereço http://pt-br.libreoffice.org/ e clique na opção 

Baixe já!, como apresentado na imagem abaixo. 
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2. Na próxima página utilize o link Instalador Principal. 

 

 

3. Faça o download, abra a pasta destino e inicio o processo de instalação do 

programa clicando duas vezes com o botão esquerdo do mouse sobre o 

arquivo do instalador.  

 
4. Siga os passos de acordo com o esquema abaixo: 
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5. Após a conclusão do processo, clique em Iniciar/Todos os 

Programas/LibreOffice e o pacote estará disponível para a utilização. 

Como apresentado abaixo. 

  

Aguarde a instalação concluir, possivelmente, nessa 
etapa, será necessário a autorização do usuário 
para a continuidade da instalação (clique em SIM) 
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Régua 

ÁREA PARA EDIÇÃO DO TEXTO 

Barra de Título 
Barra de Menu 
Barras de Ferramentas 

Barras de Rolagem 

Barra de Status 

Zoom 

1.2 Introdução ao Writer 
 
O Writer é o editor do pacote LibreOffice e possui muitos recursos que podem ser 
utilizados na edição de textos, figuras, fórmulas, cartas modelos, formulários, etiquetas e 
endereçamentos, entre outras facilidades. 

Ao carregarmos o programa Writer a seguinte janela é apresentada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma descrição dos elementos desta janela é apresentada a seguir. 
 

Barras de Título e de Menu: São barras comuns em todas as janelas, que apresentam no 
nome arquivo, seguido pelo nome do aplicativo. 

 
Barras de Ferramentas: São muitas as barras de ferramentas disponíveis no Writer, que 
podem ser ativadas ou desativadas de acordo com o interesse do usuário. As ferramentas 
mais usuais na edição de textos encontram-se nas barras de ferramentas: Padrão e 
Formatação. 

 
Obs.:  Para exibir ou ocultar barras de ferramentas usa-se a opção de menu: 

Exibir/Barras de Ferramentas, e então ativar ou desativar a apresentação de 
cada uma das barras disponíveis. 

Régua (horizontal): A régua horizontal é apresentada acima da área de edição do texto, e é 
de fundamental importância para o usuário. Ela possui, dentro de outras informações, as 
margens do texto.  
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 Obs.:  Para exibir ou ocultar a Régua usa-se a opção do menu: Exibir/Régua. 
 
Régua vertical:  É apresentada à esquerda da área de edição do texto, e é importante para 
controlar a exibição das linhas do texto. 
Barras de Rolagem: São utilizadas para a "rolagem", ou seja, exibição do conteúdo das 
páginas do documento. 
Barra de Status: Nela é apresentado o estado atual do documento, número da página, 
número de palavras digitadas, estilo e idioma do texto.  
 

Obs.:  A exibição Régua vertical, das Barras de Rolagem e da Barra de Status também é 
opcional. Use a opção: Ferramentas/Opções/LibreOffice Writer/Exibir, e então 
selecione as alternativas desejadas. 

Barra de Ferramentas Padrão: Algumas das ferramentas da barra Padrão, são 
apresentadas a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Colar 
 Copiar 
 Recortar 
 

Mostrar / Ocultar 
(Usado para mostrar ou 
ocultar caracteres que 
representam as ações do 
teclado como espaços e 
parágrafo, por exemplo) 
 

Recuo da Primeira Linha 

Recuo Antes do Texto Recuo Depois do Texto  

 Imprimir 
 Editar Arquivo  
 E-mail  
 Salvar  
 Abrir 
 Novo (Usado para abrir um 
novo documento) 

Desfazer/Refazer 
(Usado acessar 
situações anteriores 

ou posteriores)  
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Barra de Ferramentas Formatação: A barra de ferramentas formatação, como o próprio 
nome diz, possui ferramentas que são utilizadas na formatação do texto. 

Algumas das ferramentas da barra formatação, são apresentadas a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.3 Símbolos Especiais 
 
O Writer permite inserir símbolos especiais no texto. Com a opção de menu 
Inserir/Caractere especial.., serão disponibilizadas várias tabelas (Fontes), com uma 
grande variedades de símbolos, que podem ser selecionados e inseridos no texto, como por 
exemplo: 

------------------------------------------------- 
Símbolo  Fonte 
------------------------------------------------- 
  ............................. Symbol 
  ............................. Wingdings 
  ............................ Webdings 
------------------------------------------------- 

 
Outros símbolos especiais como: espaço não separável (espaço especial que não permite 
quebra de linha e ajuste na justificação), pode ser inserido no texto por meio do atalho: 
Ctrl+Shift+Espaço. 
 
 

1.4 Abrir Documentos Simultaneamente 
 
Pode-se ter vários documentos abertos simultaniamente, que foram abertos ou criados um a 
um. Para criar um novo documento, a partir do documento que esta sendo editado, 
selecione a ferramenta apropriada da barra de ferramentas padrão ou a opção de menu: 

Estilo de Formatação 
Estilo de Fonte 
Tamanho da Fonte 
 

Alinhamento à esquerda 
Centralizar 
Alinhamento à direita 
Justificar 
 

Negrito 
Itálico 
Sublinhado 

Recuos 
Marcadores 
Numeração 
 

Cor do plano de fundo 
Realçar 
Cor da fonte 
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Arquivo/Novo/Documento de texto, na ferramenta Novo escolha a opção Documento de 
texto e uma nova janela (documento novo) será disponibilizado. 
 
Para acessar um dos documentos abertos, basta selecioná-lo na opção de menu: Janela. 
 
 

1.5 Sair do Writer 
 
Para sair do Writer pode-se fechar a janela Writer ou selecionar a opção de menu: 
Arquivo/Sair do LibreOffice. Todos os documentos abertos serão fechados e, caso algum 
deles não tenha sido salvo, aparecerá uma caixa de diálogo solicitando se deseja salvá-lo. 
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1a LISTA DE EXERCÍCIOS - WRITER 
 

1.  Entrar no WINDOWS EXPLORER e criar uma pasta com o nome do seu curso dentro 
do Drive C:\ para armazenamento dos exercícios. 

2. Fechar o WINDOWS EXPLORER, carregar o Writer e digitar o Texto a seguir, usando a 
fonte "Times New Roman" e tamanho "12".  

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
FACULDADE DE ENGENHARIA 
CÂMPUS DE ILHA SOLTEIRA 

 
INTRODUÇÃO 
 
Com a criação da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – 

UNESP, através da Lei nº 952, de 30 de janeiro de 1976, surgiu a Faculdade de Engenharia – 
Campus de Ilha Solteira (FEIS). 

A Faculdade de Engenharia do Campus de Ilha Solteira – FEIS foi a única Unidade 
Universitária criada, de fato, juntamente com a UNESP no ano de 1976, e teve como principal 
intuito o aproveitamento de uma parte da infra-estrutura urbana e rural do núcleo permanente 
– hoje Município de Ilha Solteira – construído pela CESP – Centrais Elétricas de São Paulo 
S/A (hoje Companhia Energética de São Paulo), o qual teria a sua desativação prevista para o 
término das obras do Complexo Hidroelétrico de Urubupungá. 

 
CURSOS 
 
A FEIS oferece os cursos de Graduação em Agronomia, Engenharias (Civil, 

Mecânica e Elétrica), Ciências Biológicas, Física, Matemática e Zootecnia. Ao nível de Pós-
Graduação, a faculdade oferece os cursos de Agronomia, Ciências dos Materiais, Ciência e 
Tecnologia Animal, Engenharias (Civil, Mecânica e Elétrica) e Matemática. 

 
4. Salvar o texto, na pasta, com o nome TEXTO1.ODT 
5. Abrir um novo arquivo e digitar o Texto a seguir: 
 

TEXTO COMPLEMENTAR 
Ao digitar um texto contendo modelos matemáticos, use as letras gregas , , , etc., 

para indicar os efeitos principais do modelo.  
Para as somas use o símbolo , para os produtos , e para as integrais .  
Use os símbolos  e  para representar união e interseção, respectivamente. 
Para indicar a previsão de tempo, use o símbolo  para tempo bom e  para mau 

tempo. 
Para os que gostam de passar dicas de jogos de baralho, pode usar para representar os 

naipes do baralho, os símbolos: , ,  e  para copas, ouro, paus e espada, 
respectivamente. 

6. Salvar o texto, na pasta, com o nome TEXTO2.ODT 

unesp 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
Câmpus de Ilha Solteira 
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2 AULA 
 
Nesta aula serão vistos os tópicos: Movimentação no texto, efeitos especiais, bordas, 
marcadores e numeração automática e marcas de tabulação. 
 

2.1 Movimentação no Texto 
 
 O ponto de inserção (curso intermitente) pode se movimentar no texto de várias formas, 
como apresentadas a seguir: 

 =========================================================================== 

 Para mover TECLA(S)  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Um caractere para a direita .....................................................................  
 Um caractere para a esquerda .................................................................  
 Uma linha para cima ...............................................................................  
 Uma linha para baixo ..............................................................................  
 Início da linha ......................................................................................... HOME 
 Final da linha .......................................................................................... END 

 Uma palavra à direita .............................................................................. CTRL +  
 Uma palavra à esquerda .......................................................................... CTRL +  
 Início do parágrafo anterior .................................................................... CTRL +  
 Início do parágrafo seguinte ................................................................... CTRL +  
 Início do documento ............................................................................... CTRL + HOME 
 Final do documento ................................................................................ CTRL + END 

 Uma tela para cima ................................................................................. PAGE UP 
 Uma tela para baixo ................................................................................ PAGE DOWN 
 =========================================================================== 
 
 

2.2 Efeitos Especiais de Fonte 
 
Efeitos especiais como: negrito, itálico, sublinhados, cores, podem ser formatados a um 
conjunto de caracteres selecionados durante ou após a digitação.  
 
Atribuição de efeitos de fonte durante a digitação 

 Ative o(s) efeito(s) 
 Digite o texto com os efeito(s) deseja o(s) 
 Desative o(s) efeito(s) 

 

Colocação de efeitos de fonte após a digitação  
 Marque as palavras, linhas ou parágrafos (selecione o texto desejado) 
 Selecione o(s) efeito(s) 
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Marcação de um bloco 
 

A marcação de um bloco pode ser feita com o ponteiro de seleção ( I ) 
- Arrastando o ponteiro sobre o texto: marca o texto selecionado 
- 2 cliques numa palavra:  marca a palavra 
- 3 cliques em qualquer posição de um parágrafo: marca o parágrafo todo. 

Seleção de efeitos de fonte:  

A seleção dos efeitos de fonte pode ser feita na barra de ferramentas formatação ou 
usando-se a opção de menu: Formatar/Caractere. 

   
Com a opção Formatar/Caractere, 5 abas estarão disponíveis: 

 Fonte: permite selecionar: Fonte, estilo da Fonte e tamanho da Fonte. 

 Efeitos de Fonte: Permite estabelecer a cor da fonte, bem como as cores e estilos dos 
sublinhados. 

 Posição: Permite alterar a posição do texto (sobrescrito, normal, ou subscrito) 
Rotação/escala e espaçamento entre as fontes.  

 Hiperlink: Atribuição de links para outros diretórios, arquivos e páginas na internet. 

 Plano de Fundo: Permite a formatação das cores do plano de fundo do texto 
selecionado. 

 

Transferência de efeitos de fonte (ferramenta pincel) 
Os efeitos de fonte podem ser transferidos de um local para outro por meio da 
ferramenta pincel. Tal transferência é feita da seguinte forma: 

 Coloque o cursor em algum lugar que contenha o efeito a ser transferido 

 Ative a ferramenta pincel - - da barra de ferramenta Padrão. 

 Selecione o texto para onde deseja transferir o efeito. 
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Obs.: Ao clicar duas vezes sobre a ferramenta pincel - - poderemos aplicar a 
formatação do texto escolhido, em vários textos. Para sair da opção, basta clicar mais 
uma vez sobre a ferramenta ou pressionar a tecla ESC do teclado. 

 

2.3 Bordas 
 
Bordas são linhas que podem ser incluídas em uma das posições (acima, abaixo, direita, 
esquerda etc.) da seleção (linha, parágrafo, tabela, objeto etc.). 
Para a adição de bordas, use a opção Formata/Parágrafo/Bordas. 
 

 
 
Selecione o bloco ou o objeto onde será colocada a borda, e então defina o estilo da linha, a 
espessura da linha, a cor da borda e finalmente o estilo da borda. 
 

2.4 Alinhamento do Texto 
Alinhamento do texto é realizado em função dos recuos da Régua, podendo ser definidos a 
partir do caminho Formata/Parágrafo/Alinhamento. 

 



 

Departamento de Ciências Exatas 

12

O alinhamento também pode ser definido a partir dos botões da barra de ferramenta 
Formatação: 

Alinhamento à esquerda  

 
 

Alinhamento centralizado  

 
 

Alinhamento à direita  

 
 

Alinhamento justificado , nesse alinhamento os espaço entre as palavras de 
forma que o texto ocupe toda a linha, até ao recuo da direita. 

 
 
 
 
 

2.5 Marcas de Tabulação 
São marcas especiais que são colocadas na Régua, e especificam posições nas colunas para 
as quais o cursor se desloca automaticamente quando pressionada a tecla TAB. Se não 
forem definidas marcas de Tabulação o Writer usa a tabulação padrão a cada 1,25 cm. 
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As marcas de tabulação podem ser de 4 tipos:  
 

 Com alinhamento à esquerda  

 Com alinhamento à direita 

 Com alinhamento centralizado 

 Com alinhamento pelo ponto decimal 

 Adição de marcas de tabulações na régua 
 Selecione o tipo de tabulação na caixa do início da régua 
 Clique na borda inferior da régua, na posição desejada.  

 
Alteração da posição de marcas de tabulações na régua 
 Clique na Marca e arraste-a para a posição desejada 

 
Exclusão de marcas de tabulações da régua 
 Clique na Marca e arraste-a para a área de edição de texto ou, na barra de menu, use a 

opção: Formatar / Parágrafo / Tabulações e selecione a opção Excluir Tudo. 
 
Formatação de marcas de tabulação: Use a opção de menu: Formatar / Parágrafo / 
Tabulações. Com essa opção será apresentada uma caixa de diálogo contendo todas as 
marcas de tabulação definidas, e então se pode: 
 Redefinir o alinhamento da marca de tabulação selecionada 
 Definir o tipo de preenchimento da marca de tabulação selecionada com a anterior 

(pontilhado, tracejado, linha, nenhum).  
 
Para inserir os pontilhados entre as colunas "Origem" e "Preço" 

 Inicialmente selecione apenas as linhas que deverão apresentar os pontos. 
 Use a opção de menu: Formatar / Tabulação.  
 Para o melhor entendimento do procedimento, devemos saber que o editor de texto 

Writer faz o preenchimento entre as tabulações e sempre da direita para a esquerda. 
Portanto, no exemplo abaixo, devemos selecionar no campo "Posição" a marca de 
tabulação da coluna "Preço" (11,28 cm), os pontos serão colocados até a tabulação 
imediatamente anterior, referente à coluna "Origem" (9,50 cm). 
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2.6 Marcadores e Numeração Automática  
 

A ativação de marcadores e numeração automática pode ser feita utilizando-se ferramentas 
apropriadas da Barra de Ferramentas Formatação, como apresentado a seguir: 
 
 
 

 
 

Quando o botão é ativado, o "marcador" ou a "numeração" é apresentado, automaticamente, 
no início do parágrafo onde o cursor intermitente está posicionado.  
O posicionamento do marcador ou da numeração, em relação ao texto do parágrafo, é feita 
a partir dos recuos da régua, compare os alinhamentos das numerações abaixo: 
 

 
 
 

 
 

Marcadores 
Numeração 
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A cada tecla ENTER, outro "marcador" ou "numeração" será apresentado. Para desativar a 
apresentação desses marcadores ou números basta desligar a ferramenta correspondente ou 
pressionar a tecla ENTER duas vezes. 
 
A formatação dos marcadores e dos tipos de numeração é feita usando a opção de Menu: 
Formatar / Marcadores e numeração. 

a) Se o marcador desejado é um dos apresentados, basta selecioná-lo. 

   

b) Se o marcador desejado não for um dos apresentados, selecione o botão Personalizar, e 
depois, em Caractere marcador, selecione Caractere, que lhe serão apresentadas as 
tabelas de símbolos para que selecione o marcador. 
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2a LISTA DE EXERCÍCIOS - WRITER 
 
1. Abrir o TEXTO1.ODT editado na aula anterior e testar as teclas de movimentação. 
2. Carregar o Writer e digitar o Texto usando a fonte "Times New Roman", tamanho 12. 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
FACULDADE DE ENGENHARIA DE 

ILHA SOLTEIRA 

 

WRITER - AULA 2  
 

Para utilizar numeração ou marcação automática dos itens de um texto, você pode 
utilizar as ferramentas especiais disponíveis na Barra de Formatação. Essas ferramentas 
serão exemplificadas no texto a seguir. O Texto descreve sobre Marcas de Tabulações. 
 

Para definir marcas de tabulações nos pontos desejados, usar as opções: 
 

Formatar/Tabulações 
 

A marca de tabulação pode ser: 
 
1. Esquerda 
2. Centralizada 
3. Direita 
4. Decimal  

 
Observe as marcas de tabulações na Régua, e veja as diferentes formas que essas 

marcas assumem: 
 

 └   - para tabulações à esquerda 

 ┘   - para tabulações à direita 

 ┴   - para tabulações centralizadas 
 ┴   - para tabulações decimais 

 
Veja o exemplo de uso de Tabulações: 

 
         Tabela de Preços de livros da Livraria XTX 
 ================================================ 
 Título Especialidade Origem Preço 
 ----------------------------------------------------------------------------------- 
 HD externo Computação São Paulo ..................... 24,00 
 Aço Inox Indústria Itu ................... 125,00 
 Adubação  Solos Jundiaí ..................... 45,00 
 ================================================ 

unesp 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
Câmpus de Ilha Solteira 

. 
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3 AULA  
 

Nesta aula serão vistos: Inserir arquivo, Quebra de Página e Estilo de Formatação, 
Localizar texto, Substituir texto, Verificar ortografia, Cabeçalho e Rodapé, Configuração de 
parágrafo, de página e de Impressão. 
 

3.1 Inserir Arquivo 

Com o cursor no local onde desejar inserir o arquivo, use a opção de Menu: 
Inserir/Arquivo, e então basta selecionar o arquivo a ser inserido. 

  
 

3.2 Quebra de Página 
 
 Quebra de Página: Para forçar uma quebra de página, coloque o cursor no local onde 

deseja quebrar a página, e então use a opção de menu: Inserir / Quebra manual... / 
Quebra de página, ou as teclas de atalho: CTRL+ENTER.  Na forma de exibição 
Layout de Impressão, a quebra de página será identificada por uma linha pontilhada 
entre as páginas do documento: 
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3.3 Estilo e Formatação 
 

Uma página, ou conjunto de páginas de um mesmo documento podem ter diferentes 
características de configuração de páginas em relação a outras partes do texto, como: 
margens, orientação da página (vertical ou horizontal), numeração, cabeçalho e rodapé, etc. 
Observe a imagem abaixo, que representa um documento cuja primeira e terceira página 
estão na orientação de "Retrato" e a segunda página está na orientação "Paisagem". 
 

 
 

Quebra de Página 

Opções da Quebra de Página 

Primeira Página 
Retrato 

Segunda Página 
Paisagem 

Terceira  Página  
Retrato 
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Para realizar a configuração anterior, é necessária, inicialmente, a criação de um Estilo e 
Formatação e posteriormente, a inserção de uma quebra de página manual, informando o 
estilo a ser empregado na página. Siga os passos abaixo para criação do estilo 

1. Inicialmente, clique na opção de Menu Formatar/Estilo e Formatação, ou clique 
no botão Estilo e Formatação (F11) na barra de ferramenta Formatação. 

 
 
2. Será apresentada ao usuário a caixa de diálogo Estilo e Formatação, nessa caixa, 

selecione o Botão Estilos de Página. 

 
 
3. Clique com o botão direito na caixa e escolha a opção Novo, Será apresentado uma 

nova janela onde poderemos definir os vários atributos desse novo estilo como o 
nome, a orientação de página, parágrafos, plano de fundo, cabeçalho e rodapé, entre 
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outros: Nessa caixa, altere o Nome do Estilo para "Minha Paisagem" e na Aba 
Página modifique a orientação do documento para "Paisagem". Observe que várias 
configurações são disponíveis. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 

Após a construção desse novo estilo, será necessário inserir uma quebra de página manual 
(Inserir/Quebra manual...). Na opção de estilo da caixa de diálogo, escolha "Minha 
Paisagem" e pressione OK.  
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O documento deverá apresentar a seguinte configuração: 

 
 

Para inserir outra página em retrato, utilize o mesmo procedimento, ou seja, inserir uma 
quebra de página manual, e escolher o "Estilo Padrão",  

 
 

O documento deverá apresentar a seguinte configuração: 

 

Primeira Página 
Retrato 

Segunda Página 
Paisagem 

Terceira  Página  
Retrato 

Primeira Página 
Retrato 

Segunda Página 
Paisagem 
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3.4 Localizar Texto 

O Writer localiza textos, com até 256 caracteres. Para isso deve-se: 
 Selecione a opção de menu: Editar / Localizar, ou as teclas de atalho: CTRL + F. 
 Digite, no campo Localizar, o texto a ser localizado. 
 Selecione: Localizar Próxima ou Localizar Anterior para realizar as buscas no 

texto. 
 

 
 

3.5 Substituir Texto 
O Writer localiza e substitui textos. Para isso deve-se: 
 Selecione a opção de menu: Editar / Localizar e substituir ou as teclas de atalho: 

CTRL + H. 

 
 Digite, no campo Localizar o texto que deseja que seja substituído, e no campo 

Substituir o texto que deseja que o substitua. 
 Selecione uma das opções:  

- Localizar Próxima: Para deixar o texto que localizou sem alterar, e então 
localizar a próxima ocorrência. 

- Substituir: Para substituir o texto localizado, e então localizar a próxima 
ocorrência. 

- Substituir todos: Para substituir o texto especificado em todo o documento. 
Para procuras e substituições mais específicas, marque as opções: "Diferenciar maiúsculas 
de minúsculas" e/ou "Somente palavras Inteiras". 
 

3.6 Idioma e Verificar Ortografia 
 

A verificação da ortografia pode ser feita em vários idiomas.  
 
 Definição do idioma: O idioma pode ser definido para o documento todo ou para 

apenas uma parte dele (um bloco). Utilize a barra de Status para definir o idioma de um 
documento todo ou parte dele, clicando no campo do idioma, como apresentado abaixo: 

Campo do Texto 

Localizar Próxima 

Localizar Anterior 
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- Todas as Opções: Para acessar todas as opções de definição de idioma (seleção, 
parágrafo ou texto todo), selecione a opção de Menu Ferramentas / Idioma e 
escolha a opção desejada. 
 

 
 
- Selecione o Idioma desejado 

 
 Verificação da ortografia: Para verificar ortografia no idioma definido, use a 

ferramenta apropriada na barra de ferramentas padrão -   - ou a opção de menu: 
Ferramentas / Ortografia e gramática. 

Aparecerá a caixa de diálogos: 
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Selecione uma das opções: 

 Ignorar uma vez: Para deixar a palavra como está. 
 Ignorar sempre: Para deixar como está todas as palavras iguais a esta no documento. 
 Adicionar: Para incluir a palavra no dicionário (Deve-se evitar esta opção). 
 Substituir: Substitui a palavra pela selecionada na caixa de sugestões. 
 Substituir todas: Substitui todas as palavras iguais a esta, no documento todo, pela 

palavra selecionada na caixa de sugestões. 
 Autocorreção: Incluir a alteração sugerida na lista de Auto Correções. 

 
 Autoverificação ortográfica: Para desativar ou ativar a autoverificação ortográfica, ou 

seja, a opção de sublinhar com uma linha ondulada vermelha as palavras que apresentam 
possíveis erros ortográficos, utilize o botão da barra de ferramentas padrão:  

 
 

3.7 Opções de Autocorreção 
As configurações da autocorreção serão aplicadas ao pressionar a barra de espaço após 
digitar uma palavra. Utilize o Menu Formatar/Autocorreção/Opções de autocorreção para 
acessar as opções de autocorreção do Writer. 
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 Para remover uma palavra da lista de autocorreção, escolha Ferramentas/ 

Opções da autocorreção e siga os passos: 
1. Clique na guia Substituir. 
2. Na lista Autocorreção, selecione o par de palavras que deseja remover. 
3. Clique em Excluir. 

 
 Para interromper a substituição de aspas, escolha Ferramentas/ Opções da 

autocorreção e siga os passos: 
1. Clique na guia Opções do local. 
2. Desmarque a(s) caixa(s) de seleção Aspas Duplas "Substituir". 

 
 Para desativar a opção de completar palavras, escolha Ferramentas/ Opções da 

autocorreção e siga os passos: 
1. Clique na guia Completar palavras. 
2. Desmarque a(s) caixa(s) de "Ativar recurso de completar palavra" e "Coletar 

palavras". 
 

3.8 Cabeçalho e Rodapé 
 

O cabeçalho e/ou Rodapé podem ser definidos com o cursor em qualquer lugar do texto, 
uma vez que são colocados em todas as páginas do documento ou seção. Para isso deve-se: 

 Selecione a opção de menu: Inserir / Cabeçalho ou Inserir / Rodapé para ativar os 
campos do cabeçalho ou rodapé no documento. 
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 Para a criação de documentos com páginas com Cabeçalho e Rodapé diferentes 
utilize as opções de criação de novo estilo de formatação, como apresentado no item 
3.2. 
1. Crie um novo Estilo e Formatação utilizando a opção de Menu 

Formatar/Estilo e Formatação, ou clique no botão Estilo e Formatação (F11) 
na barra de ferramenta Formatação.  

2. Será apresentada ao usuário a caixa de diálogo Estilo e Formatação, nessa 
caixa, selecione o Botão Estilos de Página. 

3. Clique com o botão direito na caixa e escolha a opção Novo, na caixa de 
diálogo subsequente, atribua um nome para o estilo, e clique nas Guias 
Cabeçalho e Rodapé e marque as caixas para ativar os campos.  

Campo do Cabeçalho 

Campo do Rodapé 
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4. Inserir uma quebra de página manual (Inserir/Quebra manual...). Na opção de 
estilo da caixa de diálogo, escolha o novo estilo com o campo de Cabeçalho e 
Rodapé ativos e configure-os.  

 

3.9 Inserir Número de Páginas 
 
A operação de Inserir Número de Páginas consiste em colocar um campo com de 
numeração em alguma posição do cabeçalho ou do rodapé do documento. Sendo que esse 
campo poderá ser formatado de acordo com a necessidade do usuário. 
 

 Inserir número de página: Para adicionar o número de página, deve-se:  
1. Ativar o cabeçalho ou rodapé do documento, por meio da opção de Menu 

Inserir/Cabeçalho ou Inserir/Rodapé. 
2. Escolher a posição da numeração por meio do alinhamento do texto (direita, 

centralizado ou esquerda - ) 
3. Inserir a numeração de página pela opção de Menu: Inserir/Campos/Número 

de página. 

 
 

4. A numeração de página será inserida como apresentado no exemplo abaixo: 
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5. Clique duas vezes sobre o campo do número de página para acessar as opções 
de formatação. 

 
 

  Para iniciar um número de página definido: Muitas vezes necessitamos iniciar a 
numeração de página em um número diferente de 1, para isso: 

1. Clique no Primeiro parágrafo do documento 
2. Escolha Formatar/Parágrafo e selecione a guia Fluxo de texto. 
3. Em Quebras, ative Inserir. Ative Com estilo de página para poder definir o 

novo Número da página. Clique em OK. 

 

Área do Texto 

Área do Cabeçalho 

Campo do Número de página 
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 Utilizar diferentes estilos de número de página: Para a formatação de diferentes 
tipos de numeração de página, no mesmo documento, como, por exemplo, precisamos 
que algumas páginas apresentem o estilo em numerais romanos e o restante das 
páginas em algarismos arábicos. Serão necessários vários estilos de página. O 
primeiro estilo de página apresenta um rodapé com um campo de número de página 
formatado em numerais romanos. O estilo de página seguinte apresenta um rodapé 
com um campo de número de página formatado em algarismos arábicos. 

1. Crie um novo Estilo e Formatação utilizando a opção de Menu 
Formatar/Estilo e Formatação, ou clique no botão Estilo e Formatação 
(F11) na barra de ferramenta Formatação.  

2. Será apresentada ao usuário a caixa de diálogo Estilo e Formatação, nessa 
caixa, selecione o Botão Estilos de Página. 

3. Clique com o botão direito na caixa e escolha a opção Novo, na caixa de 
diálogo subsequente, atribua um nome para o estilo, "Pagina01", por 
exemplo.  

4. Inserir uma quebra de página manual (Inserir/Quebra manual...). Na opção 
de estilo da caixa de diálogo, escolha o estilo "Página01".  

5. Ative o campo para a numeração de página, Inserir/Cabeçalho ou 
Inserir/Rodapé selecionando "Página01" como estilo. 

6. Insira o campo de numeração em Inserir/Campos/Número de página. 
7. Formate a numeração de página, clicando duas vezes sobre o campo de 

numeração. 
8. Se necessário, utilize as opção de Formatar/Parágrafo e selecione a guia 

Fluxo de texto. Em Quebras, ative Inserir. Ative Com estilo de página para 
poder definir o início da numeração de página. Clique em OK. 

 

3.10 Configurar Parágrafo 
 
Para a configuração de um parágrafo, posicione o cursor no mesmo e então use a opção de 
menu: Formatar/Parágrafo, na Guia Recuos e espaçamento permite definir: 
 Recuo direito e esquerdo do parágrafo 
 Espaçamento antes e depois da primeira e ultima linha, respectivamente, do parágrafo. 
 Espaçamento entre linhas (simples, 1,5 linha, duplo ou proporcional, por exemplo). 
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3.11 Configurar Página 
 
A operação Configurar Página consiste em estabelecer os padrões das páginas a serem 
impressas. Para isto, selecione a opção de menu: Formatar /Página, e então a caixa de 
diálogo Estilo da Página é apresentado: 

 Guia Organizador:  
- Apresenta o nome do Estilo 

 Guia Página: Permite definir: 
- Formato do Papel 
- Tamanho do papel (altura e largura) 
- Orientação da página (Retrato ou Paisagem) 
- Espaço de margens 
- Espaço entre a margem inferior e o rodapé 
- Orientação do papel (retrato – sentido horizontal ou paisagem – sentido vertical) 

 Plano de fundo: Permite definir a cor ou a imagem a ser aplicada como de fundo da 
página. 

 Guias Cabeçalho e Rodapé: Permitem definir: 
- A ativação dos campos de cabeçalho e rodapé 
- As distâncias entre as margens e o cabeçalho e o rodapé (recomenda-se utilizar 0) 

 Bodas: Permite a configuração do estilo, cor e posições de bordas de páginas. 

 Colunas: Permite a seleção e configuração do tamanho das colunas do texto. 

Texto em 1 coluna Texto em 2 colunas 

    

 Nota de rodapé: Permite configuração do campo e da linha divisora da nota de 
rodapé, tópico que será futuramente abordado nessa apostila. 

 
Obs.: Vários trabalhos acadêmicos necessitam a apresentação do número de linhas. 

Nesse caso, a opção Ferramentas / Número de linhas permite inserir e 
configurar dos números de linhas de um documento, que serão apresentados na 
margem esquerda da página, como o exemplo abaixo. 
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3a LISTA DE EXERCÍCIOS - WRITER 
 

1. Abrir o arquivo TEXTO1.ODT. 

2. Inserir, no final do texto, o TEXTO2.ODT. 

3. Inserir, no final do texto, o TEXTO3.ODT. 

4. Mudar o espaçamento entre linhas do TEXTO2.ODT para espaçamento duplo. 

5. Mudar o espaçamento entre os parágrafos do TEXTO1.ODT para 0,10 cm antes e 

depois de cada parágrafo. 

6. Forçar uma mudança de página entre os textos 1 e 2. 

7. Forçar uma quebra de página entre os textos 2 e 3, de modo que o as páginas do 

TEXTO 3 estejam em paisagem. 

8. Verificar a ortografia (se existem palavras erradas). 

9. Localizar a palavra "para" no texto. 

10.Substituir a palavra "Ilha Solteira" por "Isa" no texto. 

11.Substituir a palavra "Isa" por "Ilha Solteira" no texto. 

12.Visualizar como será a impressão do texto. 

13.Numerar em algarismos romanos as páginas do texto, na parte superior, à direita, 

em todas as páginas. 

14.Alterar a numeração para arábico iniciando em 6, no estilo Paisagem referente ao 

TEXTO3 do documento. 

15.Configurar o TEXTO3 para duas colunas. 

16.Inserir os números de Linhas no documento. 

17.Altere as opções de Autocorreção para utilização de aspas normais ( ' e " ") ao invés 

de aspas inglesas (‘ e “ ”). 

18.Crie uma autocorreção para substituição da sigla "FEIS" por: Faculdade de 

"Engenharia de Ilha Solteira". 

19.Colocar o cabeçalho: 

DISCIPLINA – PROCESSAMENTO DE DADOS 

Depto. Matemática - FEIS/UNESP 

20.Colocar o rodapé: 

-------------------------------------------------------------------------- 

Editor de Textos WRITER  

21. No final do texto, digitar: 

This is other Writer’s class. I hope that you are enjoying it. 

22.Mudar o dicionário e verificar a ortografia para esta frase. 

23.Colocar este parágrafo com letras maiúsculas. 

24.Mover o parágrafo para a posição anterior ao primeiro parágrafo do texto. 

25.Copiar esse parágrafo para o final da primeira página. 

26.Salvar o texto com o nome TEXTO123.ODT. 

unesp 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
Câmpus de Ilha Solteira 
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4 AULA 
 

Nesta aula serão vistos: Personalizando barras de ferramentas, Tabelas, Objetos e 
Equações. 
 

4.1 Personalizando Barras de Ferramentas 
 
Existem ferramentas que não estão ativas nas diferentes barras de ferramentas do Writer, 
mas elas podem ser ativadas. 
 
 Ativação ou ocultação de ferramentas 

Para incluir uma ferramenta em uma barra de ferramentas: 
 Selecione Exibir / Barra de Ferramentas / Personalizar 
 Na guia Barras de ferramentas selecione o nome da barra de ferramentas 

(Formatação, por exemplo), e todas as ferramentas disponíveis são apresentadas 
abaixo no campo Comandos. 

 
 Marque, ou desmarque, as ferramentas que deseja mostrar ou ocultar na barra de 

ferramenta selecionada. 

Para exemplificar, insira a ferramenta Sobrescrito e Subscrito. 
 
 Redefinição de barra de ferramentas 

Para redefinir uma barra de ferramentas, conforme o padrão do Writer : 
 Selecione Exibir / Barra de Ferramentas / Personalizar 
 Na caixa de texto apresentada, guia Barras de ferramentas selecione a barra de 

ferramentas a ser redefinida, e então, o botão Redefinir.  
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4.2 Tabelas 
 
Serão apresentados as principais ferramentas de Tabelas. Para editar uma tabela, várias 
operações são necessárias: Antes de inserirmos uma tabela, recomenda-se que todas as 
marcas de tabulação sejam excluídas do parágrafo: 
Formatar/Parágrafo/Tabulações/Excluir tudo. 
 
Para facilitar o acesso às ferramentas de tabelas, recomendamos que seja exibida a barra de 
ferramentas Tabelas: Exibir/Barra de ferramentas/Tabelas 
 

 
 
Para inserir uma tabela no texto, selecione a opção de menu: Tabela / Inserir tabela, e 
então defina o número de colunas e de linhas da tabela.  

 
 

Selecione OK que lhe será apresentado o quadriculado, ou seja, as bordas da Tabela.  
 

 
 

 Largura das colunas: Com o cursor dentro da tabela, a régua conterá os delimitadores 
de colunas. Para alterar a largura das colunas, basta arrastar esses marcadores.  

Célula 

Colunas da Tabela (4) 

L
in

h
a

s 
d

a 
T

ab
el

a
 (

5)
 

Bordas 
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 Seleção de bloco de células: Para selecionar blocos de células, qualquer retângulo, 
linhas, colunas, ou toda a tabela, use uma das opções: 
 Arraste o ponteiro pela células, ou 
 Aponte para a linha (ou coluna) e clique, ou 
 Com o cursor em uma das células, use opção de menu: Tabela / Selecionar / Tabela, 

ou Tabela / Selecionar / Coluna ou Tabela / Selecionar / Linha ou 
Tabela / Selecionar / Célula. 

 

 Formatação de bordas: Para modificar as de Bordas da tabela, primeiramente selecione 
o conjunto de células a ser modificados, no nosso exemplo, a tabela toda. Clique então 

no botão Propriedades da tabela . 

 

Será apresenta a caixa de diálogo a segui, selecione a Guia Bordas onde poderemos 
configurar e aplicar novas bordas na tabela, observe o exemplo: 

 

Delimitadores de colunas da 
Tabela 
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Clique em OK a tabela deverá apresentar o seguinte aspécto. 

 

 Além das ferramentas descritas na Aula 2, item 2.4 Alinhamento do Texto, pode-se 
usar os alinhamentos verticais da barra de ferramentas Tabela para definir a posição do 
texto dentro da célula da tabela: 

Em cima   Centro   Embaixo  

                            

 

 Agrupar células (mesclar): Para agrupar células, marque as células que pretende que 
sejam agrupadas e selecione a opção de Menu: Tabela / Mesclar Células, ou a 

ferramenta . 

 
 

 Dividir células: Para dividir células, marque a(s) célula(s) e selecione a opção de Menu: 

Tabela / Dividir Células, ou a ferramenta . Defina o número de linhas e/ou colunas 
da subdivisão. 

Obs.:  A formatação de uma tabela (colocação de bordas, cores, alinhamentos e demais 
efeitos) pode ser feita de forma personalizada, usando as ferramentas apropriadas ou 
usando alguns formatos prontos disponíveis no Writer. Para usar esses formatos pré-
definidos, selecione toda a tabela e utilize a opção de menu: Tabela/Autoformatar. 
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 Escolha um formato e clique em OK para atribuição dos padrões de cores à tabela. 
 

4.3 Equações 
 

Equação é um tipo especial de objeto do Writer. Para obter o Editor de Equações, use a 
ferramenta apropriada ou use a opção de menu: Inserir / Objeto / Fórmula. 
Com essa opção aparecerá uma caixa para editar a fórmula e a barra de ferramentas do 
aplicativo Math, como apresentado a seguir: 

 

Digite na área de edição de Fórmulas a seguinte linha: 

y = {x + 1} over {x - 1} 

E será apresentada a fórmula:  
 
Agora, edite a fórmula para adicionarmos mais alguns elementos à fórmula:  
 
y = {x + 1} over {x - 1}+sqrt{x^{2}-4}:  

Área de apresentação da fórmula 

Área de edição da Fórmula 

y=
x+1

x − 1

y=
x+1

x − 1
+√x

2
 − 4
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Ainda no editor de fórmulas Math, clique em Exibir/Elementos para serem apresentadas as 
ferramentais auxiliares para a construção da maioria das equações que necessitamos. São 
elas: 

     

 

     

No editor de fórmulas Math, clique em Ferramentas/catálogos de símbolos para acessar 
um conjunto de símbolos especiais, gregos e alguns elementos. 

    

 

Operadores 
Unário/Binários 

Relações  

Operadores de 
conjuntos Funções 

Operadores 

Atributos 

Outros 

Parêntese 

Formatos 
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Verifique atentamente alguns formatos e exemplos.  
Comandos de Edição Fórmula Apresentada 

y=x^{2} y=x
2

 

x={a} over {b} x=
a

b  

x={a+1} over {b-1} x=
a+1

b − 1  

x={(a+1)^{2}} over {b-1} x=
(a+1)2

b − 1  

y = LEFT(1+{1}over{x}RIGHT)^{x} y=(1+
1

x )
x

 

y = sqrt{(x)+1}+8 y= √(x )+1+8  

y = sqrt{(x)"  " + "  "1}"  " + "  " 8 y= √(x )   +   1   +   8  

y_ij=x_i^{2}+z_j^{2} yij= xi
2+z j

2

 

x^LEFT(a over b RIGHT) 
x
(a

b)
 

x^ size/2 LEFT(a over b RIGHT) x (a

b)
 

y = nroot{3}{81} y=
3
√81  

LEFT( binom{N}{K} RIGHT) (N
K )  

%alfa %beta %gama %lambda %pi %sigma αβγλ πσ  

hat{x} overline{y} x̂ y
 

y=sum from i=1 to n {x_i} y=∑
i=1

n

xi

 

y=int from 0 to infinity x dx y=∫
0

∞

x dx
 

lim csub{x rightarrow infinity} {1 over x} lim
x → ∞

1

x  

I=LEFT[matrix{1#0#0 ## 0#1#0 ## 0#0#1}RIGHT] I=[
1 0 0

0 1 0
0 0 1]

 

size*2 A=LEFT[matrix{10#80 ## -90#100}RIGHT] A=[ 10 80
 − 90 100]  



 

Departamento de Ciências Exatas 

40

 
4a LISTA DE EXERCÍCIOS - WRITER 
 
1) Faça as alterações nas barras de ferramentas: 

a) Retire as ferramentas Cortar, Copiar e Colar da Barra de ferramentas Padrão. 
b) Inclua as ferramentas, Subscrito e Sobrescrito na Barra de ferramentas 

Formatação. 
c) Redefina a barra de ferramentas Padrão. 
d) Redefina a barra de ferramentas Formatação. 

 
2) Digite o texto a seguir, usando: fonte "Times New Roman" e tamanho 12. 
 

TABELAS, MARGENS, TABULAÇÕES E FÓRMULAS 
 

I.  TABELAS  
 

O WRITER permite elaborar tabelas e equações com muita facilidade. Para elaborar 
uma Tabela deve-se: 

 
1) Usar a opção Tabela/Inserir tabela da barra de comandos, e então vai selecionando as 

opções desejadas. 
 
2) Usar a ferramenta apropriada na barra de ferramentas Padrão. Quando selecionar esta 

ferramenta aparecerá um quadriculado com 4 linhas e 5 colunas, e então, você deve 
selecionar tantas linhas e colunas quantas forem as que você pretende na sua Tabela.  

 
Para exemplificar, digite a seguinte Tabela: 

 

TRATAM. 
REPETIÇÕES 

TOTAIS 
1 2 3 4 

Trat.1 125,45 132,54 118,45 129,12 505,56 
Trat.2 145,34 139,20 140,00 130,00 554,54 
Trat.3 109,45 100,50 98,25 115,25 423,45 

TOTAIS 380,24 372,24 356,70 374,37 1.483,55 

 
II. MARGENS E TABULAÇÕES 
 

Faça o uso correto das margens e Tabulações. Tudo pede ser feito a partir dos 
Recuos da Régua. 
 

DICAS SOBRE EDITORES DE TEXTOS 

Se você quer ser um bom usuário de editores de textos, 
aprenda corretamente as possíveis formas de 
posicionar-se no texto, as facilidades para apagar, as 
tabulações e as demais ferramentas disponíveis. 
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III. EQUAÇÕES 
 

O WRITER permite editar fórmulas com muita facilidade.  
Exemplos de equações: 
 

Y=
X

X +1  
y=√(X +1)2

sen (x )
 

X i=
 − B±√B2 − 4AC

2A  
(N

K)=
N !

K ! (N  − K )!
 

Y ij   =  μ   +   αi   +  β j   +   εij  
X =

∑
i=1

N

X i

N  

lim
x → ∞

( x2
−

5
√sen (x ))
x+1  

s
2
=
∑
i=1

n

xi
2
−
(∑

i=1

n

xi)
2

n

n− 1  

A=[ 2 3 6
4 7 9
 − 6 5 12]

 

B=[1 2 3 4 5
2 3 4 5 6
3 4 5 6 7]
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5 AULA 
 

Nesta aula serão vistos outros objetos do Writer: Fontworks, figuras da Galeria, Desenhos e 
Janelas.  
 

5.1 Fontwork 
Permite editar objetos contendo Textos com efeitos especiais. 

 
Para editar um objeto Fontwork, exiba a barra de Ferramentas Desenho (Exibir / Barras de 

Ferramentas / Desenho ), ou clique no botão "Mostrar funções de desenho" - - 
disponível na barra de ferramentas Padrão: Clique no botão "Galeria de Fontwork". 
 

 
 
 
 
Será apresentado a galeria com várias opções de fontes. 

 
 

Escolha uma opção e o objeto será inserido no documento. 

 

Galeria de Fontwork 
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Clique duas vezes sobre o objeto para acessar o texto, e o altere para UNESP. 
 

 

 
 
Clique sobre o objeto e será apresentado a barra de ferramenta "Propriedades do objeto de 
desenho", "Configurações 3D" e "Fontwork" e utilize esses botões para formatar o objeto. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 Sugerimos ao aluno, testar todas as ferramentas, e formatar o objeto para ficar com e 
seguinte aspecto: 

Configurações 3D Fontwork 
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5.2 Galeria 

Permite inserir objetos (desenhos pré-definidos) em seu texto. 
 

Para inserir um objeto da Galeria utilize o botão "Galeria" - -da barra de ferramentas 
Padrão. Dentre as várias bibliotecas disponíveis, selecione o objeto que deseja, clique a 
arraste para o local do documento onde deseja inserir. 
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5.3 Desenhos 
O Writer permite editar desenhos, de formas e efeitos variados.  

 
Para editar um Desenho, exiba a barra de Ferramentas Desenho (Exibir / Barras de 
Ferramentas / Desenho), que terá disponível a seguinte Barra de Ferramentas: 
 

 
Para exemplificar, edite os objetos: 

Selecione vários objetos clicando sobre eles com a tecla Shift pressionada  
 

 
Agrupe os objetos com o botão "Agrupar" da barra de ferramentas "Propriedades do objeto 
de desenho".  
 

 
 
 

 
Para desagrupar um conjunto de objetos, basta clicar na ferramenta "Desagrupar", dessa 
mesma barra de ferramentas. 

 
 
 

Agrupar 

Desagrupar 
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5.4  Objetos criados a partir de janelas ou telas 
 O Writer permite criar objetos a partir de Janelas ou telas. 

 
Use as teclas: 
 
ALT+Print Screen Transfere a janela ativa para a Área de Transferência 
 

Print Screen  Transfere a tela toda para a Área de Transferência, e então basta entrar 
no Paint e recortar a parte de interesse.  

 
Para exemplificar, edite os objetos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Exportar diretamente para PDF 

 

Insere a Tabela 
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5a LISTA DE EXERCÍCIOS - WRITER 
 
Editar o Cartaz:  

 
   

 

 
 
 

 Visualizar Página para Impressão 
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6 AULA 
 
 

Nesta aula serão vistos como utilizar: Cartas Modelo, Mala Direta, Etiquetas e Envelopes, 
disponíveis no Writer. 
 
 

6.1 Cartas Modelo usando campo de formulário. 
 
O Writer permite elaborar cartas modelos para preenchimento de apenas alguns Campos. 
Para isso use a Barra de Ferramentas Controles de Formulários e Design de Formulário, 
apresentadas a seguir. No Writer, os controles de formulários são caixas de texto, botões 
de opção, caixas de listagem, botões de pressão e vários outras estruturas que podem ser 
inseridas em um formulário. 
 

 
 

 
Para manipularmos um formulário, utilizamos o modo Design para a criação, a disposição e 
a configuração dos controles. Com o modo Design ativo, podemos, por exemplo, modificar 
o tamanho de um botão ou definir as propriedades de fonte de uma caixa de texto. Com o 
modo Design inativo, o formulário está pronto para o uso e os controles podem ser 
clicados e manipulados normalmente. 

Para definir se o modo de Design está Ativo/Inativo, basta clicar no botão  na barra de 
Controles de formulários. 
 

6.2 Inserindo controles de formulário 
1. Para inserir controles de formulários em um documento, clique no ícone do controle 

na barra para selecioná-lo. O botão do mouse será modificado para uma cruz:  

2. Clique no local do documento onde você deseja que o controle seja criado (note 
que, posteriormente, você poderá mudar o controle de lugar se desejar). 

3. Pressione o botão direito do mouse e movimente para definir o tamanho do controle. 

4. O tipo de controle que você escolheu permanecerá selecionado. Isso significa que 
você pode criar controles do mesmo tipo sem voltar até a barra de Controles. 

5. Para modificar o tipo de controle, simplesmente clique sobre o ícone desejado na 
barra. 

6. Para parar a inclusão de controles, clique no botão Selecionar (ícone da seta:  ) 
na barra, ou clique em qualquer outro controle que você já tenha inserido. O mouse 
voltará a sua aparência normal. 
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6.3 Configurando controles 

Depois de criar os controles, você precisa configurá-los para que a apresentação dos 
mesmos seja adequada ao que deseja. Clique com o botão direito do mouse sobre o controle 
e selecione Controle no menu. 

A caixa de diálogo de Propriedades de Controle possui três guias: Geral, Dados e Eventos. 
Para formulários simples, somente a guia Geral possui informações interessantes. Nessa 
guia, podemos configurar qual a aparência e o comportamento do controle. 

 

6.4 Utilizando o formulário 

Para utilizar o formulário, saia do modo design clicando no botão Ativar/Desativar modo 

de design . 

Uma forma comum de utilizar um formulário é: 

1. Criar o formulário, salvando-o ao final do trabalho; 
2. Enviá-lo aos demais usuários (por exemplo, por e-mail); 
3. Recebê-lo de volta preenchido; 
4. Analisar e processar as informações obtidas. 
 

6.5 Referência dos controles de formulários 

Barra de Controles de formulário 

 Selecionar 
Seleciona o controle de formulário para a aplicação de 
configurações. 

Ativar/Desativar modo de design 
Alterna entre a ativação do modo design (para editar o formulário) e 
a desativação do modo design (para utilizar o formulário). 

Controle  
Apresenta o diálogo de propriedades do controle selecionado.  

Formulário 
Apresenta o diálogo de propriedades do formulário, em especial, 
aquelas que definem como o formulário se conecta a fontes de 
dados. 

Caixa de seleção 
Uma caixa que pode ser marcada ou desmarcada. Você pode editar 
o conteúdo da etiqueta da caixa. 

Caixa de texto Um controle que permite ao usuário a inserção de um conteúdo de 
texto. 

Campo formatado 
Um controle que permite a formatação de campos numéricos. Por 
exemplo, quando você deseja definir os valores máximo e mínimo 
para um determinado tipo de número (com casas decimais, 
científico, moeda). 

Botão de pressão Cria um botão que pode ser vinculado a uma macro. A propriedade 
Rótulo aparece no texto do botão. 
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Barra de Controles de formulário 

Botão de opções Cria um botão de opção. Quando múltiplos botões são agrupados 
juntos, somente um pode ser selecionado a cada momento. A 
maneira mais fácil de agrupá-los é utilizando o controle Caixa de 
grupo, da barra Mais controles. 

Caixa de listagem 
Cria uma lista de opções, como um menu suspenso que permite ao 
usuário escolher um dos itens da lista. O usuário poderá criar uma 
caixa de listagem. Para incluir entradas na lista Entrada, digite o 
item e pressione Shift + Enter para incluir um novo item.  

Caixa de combinação 
Como a caixa de listagem, permite a escolha de uma opção entre 
uma lista de itens. No entanto, permite também a digitação de um 
valor não existente na lista de opções. 

Campo de rótulo O campo de rótulo é uma etiqueta de texto.  

Mais controles  
Apresenta a barra Mais controles. 

 

Design de formulário 
Apresenta a barra de Design de formulário (que também pode ser 
aberta pelo menu Exibir/Barras de ferramentas /Design de 
formulário). 

 

Ativar/Desativar assistentes 
Alguns controles (caixa de listagem e caixa de combinação) 
possuem assistentes. Caso você não queira que o assistente seja 
apresentado ao criar um destes controles, utilize este botão. 

 Caixa de Texto 
Como exemplo, vamos criar uma caixa de texto para onde o usuário deve digitar o seu 
nome, a caixa apresentará um texto padrão "Nome" e um texto de ajuda "Digitar nome 
completo". 

Para inserir uma caixa de Texto, pressione o botão  da barra de ferramentas Controles 
de formulários. Observe o exemplo: 
 

 
 
Após a inserção da caixa de texto, devemos configurá-la, para isso, clique duas vezes sobre 

a caixa, ou selecione a caixa (clicando uma vez) e pressione o botão controle  da barra 
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de ferramentas Controles de formulário, será apresentada a janela abaixo, onde as 
principais opções de configuração são apresentadas na Guia Geral:  

  

Define o número de caracteres que 
pode ser inserido no campo, utilize 0 
para deixar sem limites de caracteres 

Digite:  "Nome" 

Altere para: Times New Roman, 
Regular, 12 

Altere para cinza claro 

Defina como texto de ajuda a frase: 
"Digitar o nome completo"  
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Após as configurações, o campo será apresentado da seguinte forma: onde, ao passarmos o 
cursor sobre o campo, será apresentado o texto de ajuda. 
 

 

Para testar o campo, desative o modo Design com o botão . 
 

 Caixa de Seleção 
Para exemplificar, vamos adicionar a parte Sexo no nosso formulário, onde o usuário 
deverá escolher entre "Masculino" e " Feminino". Para isso, selecione o botão de caixa de 
seleção e desenhe duas caixas nos locais destinados à seleção do sexo, como apresentado 
abaixo. 

 
Devemos formatar as caixas de seleção, para isso, clique duas vezes sobre a caixa, ou 

selecione a caixa (clicando uma vez) e pressione o botão controle  da barra de 
ferramentas Controles de formulário. 
 

 
 
Repita a operação para a segunda caixa de seleção, definido como Rótulo "Feminino". 

Digite: "Masculino"  

Altere para: Times New Roman, 
Regular, 12 
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 Campo formatado 
Utilizado para formatação de número, como exemplo, idade, valores monetários, 
científicos, CEPs, CPFs, RG etc. Para exemplificar, vamos inserir um campo formatado 
para o usuário digitar a idade. Para isso, selecione o botão Campo formatado e desenhe o 
campo, como apresentado abaixo. 

 
Devemos formatar o campo formatado, para isso, clique duas vezes sobre o campo, ou 

selecione-o (clicando uma vez) e pressione o botão controle  da barra de ferramentas 
Controles de formulário. 

 
Altere para: Times New Roman, Regular, 12 

Formate o número de dígitos, utilize 3 

Digite 0 – Evita inclusão de valores Negativos 

Digite 120 – Evita inclusão de valores grandes 

Acessa as formatações de números 
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Para demais configurações do número, como categorias, casas decimais e formatos, clique 
na opção formatação: 

 
 

 Caixa de Listagem 
Utilizado para criar uma lista de itens que podem ser selecionados pelo usuário. Para 
exemplificar, vamos inserir uma Caixa de Listagem para o usuário escolher o grau de 
instrução, os quais são: "Fundamental", "Médio" e "Superior". Para isso, selecione o botão 
Caixa de Listagem e desenhe o campo, como apresentado abaixo. 
 

 
Devemos formatar a Caixa de Listagem, para isso, clique duas vezes sobre a caixa, ou 

selecione-a (clicando uma vez) e pressione o botão controle  da barra de ferramentas 
Controles de formulário. 
 
Para incluir os elemento da lista ("Fundamental", "Médio" e "Superior") utilize a opção 
Entradas da lista, digite um elemento por vez e pressione "Shift + Enter" para inclui-lo. 
Ao final, digite Enter para confirmar e finalizar a edição da lista. 
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Após a formatação do Campo, desative-o para testar por meio do botão , e o formulário 
deverá ser apresentado como se segue: 

 
 
 
 
 
 
 

Altere para: Times New Roman, Regular, 12 

Digite: Fundamental e pressione "Shift+Enter" 
            Médio  e pressione "Shift+Enter" 
            Superior e pressione "Shift+Enter"  
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6.6  Carta modelo usando Mala Direta. 
 
O Writer permite elaborar cartas e etiquetas seguindo um modelo padrão, com 
preenchimento automático dos campos, a partir de informações obtidas em um arquivo de 
dados. 
 
Para utilizar este procedimento, siga os passos: 

 Crie o arquivo de dados, que pode ser uma Tabela do LibreOffice Calc (Uma coluna 
para cada campo, encabeçada pelo nome do campo). 

 
Obs.: Não deixe linhas, ou outros objetos antes da tabela, uma vez que a primeira linha será 
sempre selecionada pelo WRITER como cabeçalho. Salve o arquivo com o nome 
DADOS.ODS. 

 Use a opção de menu: Ferramentas/Assistente de mala direta, e então aparecerá o 
assistente para a criação de Mala direta que irá auxilia-lo na construção do documento. 

                                                           

Etapa 1 de 8 

 Selecione o documento inicial 
 Selecione: Utilizar o documento atual, para criar a mala direta a partir do 

documento que estiver aberto. 
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 As demais opções podem ser selecionadas, sugerimos ao usuário, testar todas as 
opções para a melhor compreensão da ferramenta, entretanto, neste exemplo 
didático, utilizaremos como base de construção da mala direta, o documento atual. 

 Clique no botão Próximo. 
 

Etapa 2 de 8 

 Selecione o tipo de documento 
 Selecione: Carta 
 Selecione: Próximo 

 

 
 

Etapa 3 de 8 

 Inserir o Bloco de Endereço 
 Selecione: Selecionar lista de endereço... 
 Selecione: Adicionar...  
 Selecione o caminho do arquivo DADOS.ODS 
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 O assistente devera apresentar como se segue, para essa etapa, não marque a opção 

Este documento deve conter um bloco de endereço. 
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 Selecione: Próximo 

 

Etapa 4 de 8 

 Criar uma Saudação 
 Nessa janela, não marque a opção Esse documento deveria conter uma 

saudação. 
 Selecione: Próximo. 

 

Etapa 5 de 8  

 Ajustar o layout 
 O ajuste de layout não será realizado, portanto, estará indisponível para a 

configuração. 
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Etapa 6 de 8 
 Editar o documento 

 Nessa etapa selecionamos Editar documento... 

 
 

 Será apresentado a tela de trabalho do Writer com o botão contendo a ferramenta 
para Retornar ao Assistente de mala direta: 

 
 

 Nessa etapa deveremos compor a nossa carta, deixando um espaço para a inserção 
dos campos de mesclagem, ou seja, dos campos das fontes de dados, como apresentado 
abaixo: 
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Agora precisamos substituir os campos de data, nome, média e falta, pelos campos do 
nosso banco de dados, para isso, clique na opção de menu Exibir/Fonte de dado, ou 
simplesmente aperta a tecla F4 do teclado e a Fontes de Dados será exibida com a base de 
dados que foi selecionada, como se segue: 

 
 
Com a tabela aberta clique sobre o cabeçalho da coluna e com o botão esquerdo do mouse 
pressionado arraste o campo para o local desejado no documento, conforme figuras abaixo: 

 
Tela exibindo a seleção do cabeçalho da coluna com o botão esquerdo do mouse pressionado. 
 

 
Tela exibindo a inserção do campo da coluna (nome) no documento. 
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Insira os campos necessários e apague os indicadores de campos. No campo <data>, utilize 
a ferramenta Inserir/Campo/Data. O documento será apresentado da seguinte forma. 
 

 
 
 Após a edição do documento, selecione: Retornar ao Assistente de mala direta. 
 Selecione: Próximo 
 

Etapa 7 de 8 
 Personalizar documento 
 Nesse momento, as cartas são construídas para cada uma dos destinatários do nosso 

arquivo DADOS.ODS. 
 Para realizar alterações nas cartas, se necessário, clique em Editar documento 

individualmente. 
 Selecione: Próximo. 

 
 

Etapa 8 de 8 
 Salva, imprimir ou enviar 
 Selecione: Salvar documentos mesclados. 
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 Selecione: Salvar como documento único. 

 
 

 Clique em Salvar documentos para escolher o diretório onde serão salvas as cartas. 

 
 

 Clique em Concluir para terminar. 
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6a LISTA DE EXERCÍCIOS - WRITER 
1) Criar um Formulário como apresentado abaixo: 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
FACULDADE DE ENGENHARIA 
CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA 

 
SEÇÃO DE GRADUAÇÃO 

 
Ilha Solteira, <1>. 
 
Prezado <2>: 
 
É com satisfação que comunicamos que você foi aprovado no vestibular no curso: <3> desta Faculdade. Você deverá 
comparecer na Seção de Graduação na 1ª ou 2ª Semana de fevereiro para realizar sua matrícula. 
 
Atenciosamente. 
 
Sr. Fulano de Tal 
Diretor da Faculdade 
 
Ilmo. Sr. 
<5>  
<6> 
<7> 
<8> - <9> 
Onde: 
<1> campo para a data atual 
<2> campo texto, e deverá aparecer a mensagem de Ajuda: digite apenas o Primeiro nome. 
<3> campo de caixa de listagem e a lista deverá conter: os nomes dos cursos de graduação da unidade. 
<4> caixas de seleção. 
<5> campo de texto, com mensagem de ajuda: digite o nome completo em caixa alta. 
<6> campo de texto, com mensagem de ajuda: digite o endereço. 
<7> campo formatado para o CEP. 
<8> campo de texto para a CIDADE. 
<9> campo de testo para o ESTADO. 

 
2) Edite a tabela utilizada em aula, inserindo uma linha antes do primeiro registro com o 
seu nome e endereço. As médias e as faltas podem ser atribuídas aleatoriamente. 
Utilizando a ferramenta Mala Direta edite a carta escrita em aula, para os registros. Salvar 
o arquivo como CART.ODT.  
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7  AULA 
Nesta aula serão vistos: etiquetas, notas de rodapé e organização de documentos em 
tópicos.  
 

7.1 Etiquetas 
 
Para a criação de etiquetas, abra o Writer e selecione Arquivo/Novo/Etiquetas. 

 
 
A seguinte janela se abrirá, na qual você deve clicar em "Formato", indicado na figura pela 
seta vermelha. 

 
Preencha os campos circundados em vermelho com os valores mostrados na figura abaixo. 
Estas são as medidas de um exemplo de etiquetas, que poderão ser formatadas de acordo 
com as especificações da empresa fornecedora de etiquetas. Feito isso, clique em Salvar. 
 



 

Departamento de Ciências Exatas 

66

Na janela Salvar formato de etiqueta, que se abrirá sobre a anterior, preencha os campos 
Marca e Tipo, como mostrado abaixo e em seguida clique em OK. 

 
 
Depois de salvar o formato da etiqueta, retorne para Etiquetas e selecione a Base de dados 
no campo (dados) e o nome da Tabela no campo (planilha 1). 

 
 

Feito isso, o nome dos campos da tabela estarão disponíveis na lista Campo de banco de 
dados. Selecione, um a um, aqueles que você deseja que sejam impressos na etiqueta, 
clicando no botão com a seta , para que eles passem para o campo Texto da etiqueta. 
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Neste campo, você poderá acrescentar espaços, traços, quebras de linha, ou mesmo escrever 
algum texto padrão, para formatar a impressão da etiqueta a seu gosto. Abaixo, mostramos 
um exemplo de como formatar o texto da etiqueta e de como resultaria a impressão. 

 
Fonte: http://www.tc.df.gov.br/tcbrasil/OO/tcdf/maladireta/maladireta3.html  
 
Em seguida, clique em Novo documento. A janela Etiquetas se fechará e, na janela 
principal do Writer, você verá uma situação semelhante à figura abaixo. É importante, 
nesse momento, salvar esse documento, pois ele será a sua etiqueta padrão, evitando assim 
que, a cada nova impressão, seja necessário repetir os passos anteriores. 
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O próximo passo é pressionar a tecla F4 para acessar o banco de dados (Exibir/Fonte de 
dados). A janela correspondente abrirá na metade superior da tela, e você terá a situação da 
figura abaixo.  

 
 

Clique no Botão mala direta . 
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Selecione a etapa Salvar, imprimir ou enviar,  
 Selecione: Salvar documentos mesclados. 
 Selecione: Salvar como documento único. 
 Clique em Salvar documentos para escolher o diretório onde serão salvas as 

etiquetas. 

 
 

 Clique em Concluir para terminar. 
 O arquivo ETIQUETAS.ODT deverá apresentar as etiquetas como se segue: 
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7.2 Notas de Rodapé 
 
Esse recurso do Writer permite inserir notas de rodapé ou de fim de texto em seu 
documento. Para isso deve-se selecionar a opção de menu: Inserir / Notas de rodapé 
/Notas de fim, e então aparecerá uma caixa de texto, onde se pode selecionar para inserir: 

 

 

 Nota de rodapé:  que é uma nota que é incluída no rodapé da página atual 

 Nota de fim: que é uma nota que é incluída na última página do documento. 
 

Em qualquer uma delas, o símbolo de chamada pode apresentar uma numeração 
automática, ou personalizada, usando um símbolo escolhido pelo usuário por meio 
da opção Escolher. 

Para exemplificar, digite o texto abaixo: 

 
 
Coloque o cursor após a palavra "faculdade", e insira uma nota de rodapé (Inserir / Notas 
de rodapé /Notas de fim). 
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No rodapé será apresentado a nota de numeração, complete com o endereço da FEIS, como 
apresentado abaixo: 
 

 
 
Coloque o cursor após a palavra "telefone", e insira uma nota de rodapé (Inserir / Notas de 
rodapé /Notas de fim). Agora selecione a opção caractere e digite o asterisco (*) como 
símbolo de nota de rodapé. 

 
 

Na nota de rodapé, adicione o telefone da unidade: 

 
Coloque o cursor após a palavra "Mensagem", e insira uma nota de rodapé (Inserir / 
Notas de rodapé /Notas de fim). Escolha nota de fim. 
 

 
 
E no final do documento será inserida a nota, complete com a mensagem abaixo: 



 

Departamento de Ciências Exatas 

72

 
 
Clique sobre as notas para ser enviado diretamente para o texto, e vise versa. 

 
 

7.3 Estruturas de Tópicos:  
 
É uma ferramenta muito útil do Writer, pois organiza automaticamente o seu documento 
em Tópicos e Subtópicos, permitindo a inclusão automática de um índice (sumário) no 
final do processo. 
 
Para criar uma numeração de tópicos automática é necessário vincular um "nível da 
numeração" a um "estilo de parágrafo". Por exemplo, desejamos: 
 
Nível 1 = 1. 
Nível 2 = 1.1 
Nível 3 = 1.1.1 
Nível 4 = 1.1.1.1 
 
E assim sucessivamente até o Nível 10. Portanto, nessa apostila será apresentado uma 
sequencia de passos para configuração do documento em tópicos e posterior inclusão do 
índice automático a partir de um documento pré-definido (DOCTOP.ODT), disponível para 
o download no site da disciplina. 
O documento DOCTOP.ODT apresenta a seguinte estrutura: 
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DESCRIÇÃO DA FCAV/UNESP 
 
A FCAV/UNESP localiza-se na cidade de Jaboticabal e possui cursos de Graduação e Pós-
graduação nas áreas de Ciências Agrárias e Veterinárias.  

Graduação 
Os cursos de graduação são: Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia. Todos os 
cursos são diurnos, em tempo integral, totalizando aproximadamente 35 horas aula 
semanais.  

Agronomia 
Ingressam no curso 90 alunos por ano. As disciplinas são teórico práticas, e as aulas 
práticas envolvem o uso de laboratórios e visitas a diversas Propriedades Rurais para o 
conhecimento do cultivo das diferentes culturas. 

Medicina Veterinária 
Ingressam no curso 45 alunos por ano. As disciplinas são teórico práticas, e as aulas 
práticas envolvem, além de laboratórios e campo, o uso do Hospital Veterinário para as 
práticas de cirurgia. 

Zootecnia 
Ingressam no curso 45 alunos por ano. As disciplinas são teórico práticas, e as aulas 
práticas envolvem, além de laboratórios e Setores da Faculdade, a visita a instalações 
Zootécnicas da Região. 

Pós-Graduação 
A Pós-graduação na FCAV/UNESP possui 15 áreas de concentração, distribuídas em 4 
cursos, ou seja: Agronomia, medicina Veterinária, Zootecnia e Aquicultura. A distribuição 
das áreas de concentração por cursor é a seguinte: 

Agronomia: 
Entomologia Agrícola 
Genética e Melhoramento de Plantas 
Microbiologia 
Produção e Tecnologia de Sementes 
Produção Vegetal 
Solos e Adubos 

Medicina Veterinária: 
Cirurgia Veterinária 
Medicina Veterinária Preventiva 
Patologia Animal 

Zootecnia: 
Melhoramento Genético Animal 
Produção Animal 

Aquicultura: 
Aquicultura 
Piscicultura 
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Ao final do exercício, a estrutura de tópicos do documento deverá estar organiza de talo 
forma que permita a inclusão do índice abaixo: 
 

 
 
A seguir serão apresentados, de forma resumida os 6 etapas básicas para a organização 
do documento em tópicos e construção do índice (sumário) automático. 
 
1. FORMATAR A NUMERAÇÃO DA ESTRUTURA DE TÓPICOS 
Primeiramente devemos vincular o estilo de parágrafo "Título 1" com a numeração "1."; 
"Título 2" com a numeração "1.1"; "Título 3" com a numeração "1.1.1" e assim por diante 
até no máximo 10 níveis. 
 

 Para isto, devemos abrir o documento DOCTOP.ODT. 
 Selecione Menu: Ferramentas/Numeração da estrutura de tópicos.  

 
 

 Selecione o Estilo de Parágrafo como sendo "Título 1".  
 Selecione de uma única vez todos os níveis de parágrafo "1-10".  
 Em Número escolha "1, 2, 3, ...". 
 Atribua a Mostrar subníveis o valor 10. 
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 A tela abaixo ilustra este procedimento. 

 
 Clique em OK para atribuir a numeração. 

 
2. DEFINIR NOVO ESTILO DE FORMATAÇÃO 
Segundo passo consiste em definir um novo estilo, para podermos, posteriormente, 
definir páginas com diferentes numerações no mesmo documento. Isso é necessário 
pois, geralmente, a páginas que irá conter o índice, ou não é numerada, ou apresenta 
uma numeração diferentes das demais, como exemplo, algarismos romanos. Para isso, 
proceda: 

 Selecione: Formatar/ Estilo e formatação, ou clique no ícone - - da barra de 
formatação, ou simplesmente pressione F11. 

 Na janela Estilos e formatação clique em Estilo de página  e crie um novo 
estilo (clicando com o botão direito do mouse e selecionando Novo...). 

 Atribua o nome "Estrutura de Tópicos" para esse novo estilo e clique em OK. 
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3. DEIXAR PRIMEIRA PÁGINA EM BRANCO 
Para deixar a primeira página em branco, a qual será, posteriormente, utilizada para 
apresentar o índice do documento, coloque o curso antes de palavra "DESCRIÇÃO", ou 
seja, no início do documento, para isso, pressione CTRL+HOME. 

 Pressione a tecla ENTER duas vezes para adicionar alguns parágrafos antes do 
texto do documento. 

 Selecione Formatar/Parágrafo. 
 Selecione a guia Fluxo de texto.  
 Em Quebras, ative Inserir, em seguida, ative Com estilo de página e selecione o 

estilo e formatação criado anteriormente "Estrutura de Tópicos". 
 No campo N.o da página, defina o valor da numeração para 1. 
  Clique em OK. 

 

 
 
4. INSERIR NUMERAÇÃO DE PÁGINAS 
A numeração de páginas deverá ser apresentada a partir da segunda página do documento. 
Assim, como apresentado anteriormente, para inserir o número de página, deve-se:  

 Posicionar o cursor na segunda página do documento, ou seja, sobre a palavra 
"Descrição", por exemplo. 

 Ativar o cabeçalho ou rodapé do documento, por meio da opção de Menu 
Inserir/Cabeçalho ou Inserir/Rodapé, e escolha o estilo definido 
anteriormente, ou seja, "Estruturas de Tópicos". 

 Escolher o alinhamento do texto da numeração (direita, centralizado ou 

esquerda - ). 
 Exibir o campo da numeração de página pela opção de Menu: 

Inserir/Campos/Número de página. 
 A tela abaixo apresenta como deverá estar o seu documento, se todos os passos 

forem realizados corretamente. 



 

Departamento de Ciências Exatas 

77

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ORGANIZAR O DOCUMENTO EM TÓPICOS 
Esta é a etapa mais importante e a que causa maior confusão entre os usuários iniciantes. 
Uma vez que, devemos organizar o documento em tópicos, ou seja, dizer ao Writer quais 
parágrafos devem ser interpretados como Tópicos e em que nível esse parágrafo deve estar 
(de 1 a 10).  

 Inicialmente clique em Formatar/Estilo e formatação, ou clique no botão 

, presente na barra de ferramentas Formatação, ou simplesmente, 
pressione F11. 

 Selecione o estilo anteriormente criado "Estrutura de Tópicos". 

 Selecione o botão "Estilos de parágrafos"-  - 
 Altere a visualização de "Hierárquico" para "Estilo HTML" ou "Estilos 

de textos". Isso facilita a configuração do documento em tópicos. 

                       
Obs.: Para elevar um parágrafo ao nível de Tópico, basta colocar o cursor sobre e em 
seguida na janela Estilos e formatação escolher o seu nível, Título 1, por exemplo. 
Parágrafos que não são tópicos estão formatos, geralmente, como Corpo do Texto. Assim, 
se acidentalmente elevar um parágrafo ao nível de tópico, basta formata-lo novamente para 
Corpo do texto.  
Abaixo serão mostrados a configuração de alguns tópicos. 
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 Coloque o cursor em "DESCRIÇÃO DA FCAV/UNESP" 
 Na janela Estilo e formatação, clique em Título 1. 
 O texto será elevado ao nível de Título 1 (1.), como apresentado abaixo. 

 

 
 

 Coloque o cursor em "Graduação" 
 Na janela Estilo e formatação, clique em Título 2. 
 O texto será elevado ao nível de Título 2 (1.1), como apresentado abaixo. 

 

 
 

 Coloque o cursor em "Agronomia" 
 Na janela Estilo e formatação, clique em Título 3. 
 O texto será elevado ao nível de Título 3 (1.1.1), como apresentado abaixo. 
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 Coloque o cursor em "Medicina Veterinária" 
 Na janela Estilo e formatação, clique em Título 3. 
 O texto será elevado ao nível de Título 3 (1.1.2), como apresentado abaixo. 

 

 
 

 Coloque o cursor em "Zootecnia" 
 Na janela Estilo e formatação, clique em Título 3. 
 O texto será elevado ao nível de Título 3 (1.1.3), como apresentado abaixo. 
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 Coloque o cursor em " Pós-Graduação" 
 Na janela Estilo e formatação, clique em Título 2. 
 O texto será elevado ao nível de Título 2 (1.2), como apresentado abaixo. 

 
 

 Coloque o cursor em "Agronomia:" 
 Na janela Estilo e formatação, clique em Título 3. 
 O texto será elevado ao nível de Título 3 (1.2.1), como apresentado abaixo. 

 

 
 

Continue o procedimento até definir: "Medicina Veterinária:", "Zootecnia:" e 
"Aquicultura:" com Estilos e formatação como Título 3, ou seja: 
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6. INSERIR O ÍNDICE (SUMÁRIO). 
A última etapa será inserir o índice na primeira página do documento. 

 Pressione CTRL+HOME, para o cursor se posicionar no início do 
documento. 

 Clique em Inserir/Índices/Índices e Sumários  
 Na janela Inserir índice / sumário serão apresentadas várias opção para a 

configuração do índice. Sugerimos ao usuário testa-las. Entretanto, a 
configuração básica será suficiente para esse exemplo. 

 Pressione OK. 
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Será adiciona o índice como apresentado abaixo. Pressione a tecla CTRL e clique sobre 
algum tópico do índice para navegar pelo documento, por exemplo sobre 1.1.2 Medicina 
Veterinária e, automaticamente, o cursor será posicionado no tópico selecionado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eventualmente, após a inserção do campo do índice, algumas modificações podem ocorrer 
no documento. Essas modificações podem fazer com que alguns tópicos que estavam em 
uma página, sejam transferidos para outra. Tais alterações não são acompanhadas 
automaticamente pelo índice. Portanto, após a modificação de um documento com o índice, 
recomendamos que este seja atualizado antes de salvarmos o documento, ou enviarmos 
para a impressão. Ou mesmo, novos tópicos podem ser adicionados ao documento, ou 
tópicos já estabelecidos podem ser retirados do documento Para isso, clique com o botão 
direito sobre o índice e escolha "Atualizar índice/sumário".  
 
Observe o exemplo: 

 Coloque o cursor no final do parágrafo referente ao item 1.1.3 Zootecnia, como 
apresentado abaixo: 

 
 Insira uma quebra de página, pressionando CTRL+ENTER. 
 Observe que o tópico "1.2 Pós-Graduação" está posicionado na página 2 do 

documento. 

cursor 
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 Volte para o índice, e observe que o tópico "1.2 Pós-Graduação" ainda esta sendo 
apresenta como posicionado na página 1 do documento. 

 
 Clique com o botão direito sobre o índice e selecione "Atualizar índice/sumário", 

atualizarmos automaticamente os números de páginas. 

 
 Observe que a numeração de páginas foi atualizada. 
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7a LISTA DE EXERCÍCIOS - WRITER 
 

1) A partir da tabela de dados utilizada na aula anterior (DADOS.ODS), utilizando as 
ferramentas Etiquetas (Arquivo/Novo/Etiquetas) e mala direta edite etiquetas de 
endereçamento para cada registro da tabela, salvando o arquivo como ETIQ.ODT. 
 
2) Insira notas de rodapé numeradas indicando o número de alunos que entram nos cursos 
de graduação como 100, 50 e 50 para Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia, 
respectivamente. 
 
3) Insira nota do rodapé como * para identificar o telefone da faculdade (16-32092600).  
 
4) Inserir um nota de fim de documento identificando o endereço da unidade (Via de 
Acesso Prof. Paulo Donato Castellane s/n)  
 
5) Abra o arquivo DOCTOP.ODT, disponível na página da disciplina para download. 
Organize o documento em tópicos seguindo a configuração abaixo. Adicione o índice 
(sumário) em uma página em branco, não numerada, no início do documento. 

 
 

unesp 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
Câmpus de Ilha Solteira 
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8a LISTA DE EXERCÍCIOS – REVISÃO DO WRITER 
 

I. Digitar o Texto, Fonte: "Times New Roman" - Tamanho "12" que deverá ser gravado 
em pasta, com o nome PROVA.ODS. 

 
 

DISCIPLINA – INFORMÁTICA E COMPUTAÇÃO 
Dpto de Matemática 

 
A Disciplina Computação e Informática é uma disciplina obrigatória dos Cursos de 

Graduação FEIS/UNESP. Nesta disciplina estuda-se, além de outros Software o 
LibreOffice Writer, que permite editar textos como: 

 
1. Textos Simples. 

A Faculdade de Engenharia - UNESP, Campus de Ilha Solteira1, possui 8 cursos de 
graduação. 

 
2. Textos com símbolos especiais. 

Para utilizar símbolos utilizados na matemática, que não são disponíveis no teclado, 
como: , ,  e , ou outros como:  e , use a opção Inserir/Caractere especial  que 
várias fontes estarão disponíveis. 

 
3. Textos envolvendo várias margens. 

Nos Textos envolvendo várias margens, o usuário deverá utilizar-se de símbolos 
disponíveis na Régua. 

 
Recuo Antes: É uma marca parecida com dois triângulos sobrepostos, disponíveis no início 

da régua, ou seja, antes do texto. 
 
Recuo Depois: É uma marca parecida com um triângulo, disponível no final da régua, ou 

seja, depois do texto. 
 
4. Marcas de Tabulação. 

As marcas de Tabulações podem ser de quatro tipos: à direita; à esquerda, 
centralizada e decimal. Use-as no exemplo e faça o preenchimento automático de pontos: 

 
INDICE 

 
 1. Introdução ................................................................................................ 1 
 2. Revisão de literatura .............................................................................. 12 
 3. Material e métodos ................................................................................ 25 
 4. Resultados e discussão ........................................................................... 35 
 5. Referências Bibliográficas ..................................................................... 60 

                                                           
1 Fone (18) 3743-1000 

unesp 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
Câmpus de Ilha Solteira 
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5. Tabelas 

VENDEDOR 
MESES 

TOTAL (R$) 
JAN. FEV. 

Maria da Silva Romano 17.000,00 21.000,00 38.000,00 
João Batista da Pedra 10.000,00 15.000,00 25.000,00 
Pedro Sandoval 17.000,00 23.000,00 40.000,00 

 
6. Equações 

O editor de equações é feito utilizando-se as opções do menu ou através de 
ferramenta especial que colocamos na Barra de Ferramentas. Coloque-a na barra de 
ferramentas Padrão, e então edite: 

Z=
3

√3X+
(2X− 1)

2

1+ √X − 1  
7. Outros objetos:  
Agrupe os objetos: 

 
 
 
 
 

Aluno: (digite seu nome) 
Salve o Texto (PROVA.ODT) 

 
II. Carregar o HISTORICO.ODT, que se encontra na página da disciplina, no final 

de seu Texto. 
III. Inserir um campo de formulário no final do texto, tipo texto, com texto de ajuda 

na barra de Status, para o nome do Direto. 
VI. Forçar uma mudança de página entre os Textos 
V. Verificar a Ortografia 
VI. Colocar o Cabeçalho: 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

FACULDADE DE ENGENHARIA 
 

 e o Rodapé: 
 

--------------------------------------------- 
Computação e Informática 

 
VII. Numerar as páginas do texto, na parte superior, à direita. 
VIII. Salvar o Texto com o nome PROVA2.ODT. 
 

Esta é a ferramenta usada para editar 
equações 


