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Apresentação 

Este caderno tem o intuito de apresentar softwares livres e gratuitos para o uso 

didático e melhor aproveitamento desses recursos como ferramentas pedagógicas em 

sala de aula ou em outros espaços onde ocorra a relação de ensino aprendizagem, 

agregando formas metodológicas variadas e interativas nas diversas áreas do 

conhecimento. Com essa perspectiva, surge a ideia de informar as(aos) profissionais da 

educação sobre  
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1 A personalização da distribuição GNU/Linux 
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2. Softwares > 2.1. Acessibilidade > 2.1.1 eViacam 

2.1.1.1 eViacam 

Versão mais atual: 2.1.0 © 2016 

Desenvolvedor: Cesar Mauri Loba 

 

Apresentação: O eViacam é um programa de acessibilidade que permite controlar o mouse com os 

movimentos da cabeça. Está disponível para download através do link http://eviacam.crea-si.com/. 

Funciona no PC padrão equipado com uma webcam, não é necessário nenhum hardware adicional. 

O software é multiplataforma, podendo ser usado no Linux, Android, e no Windows, 

permitindo que pessoas com algum tipo de deficiência física ou motora, ou até mesmo qualquer um 

que deseje utilizar essa funcionalidade, o faça. 

 

FUNCIONALIDADES 

Para utilizar sua funcionalidade principal, basta posicionar a sua face no retângulo, clicar no 

botão verde para iniciar o processamento. O cursor do mouse responderá de acordo com a 

movimentação da face. É importante ressaltar que para o perfeito funcionamento do 

sistema, a sua webcam deverá trabalhar de 25 a 30 quadros por segundo. 

Configurações:  

 Na aba "configuration" do menu principal é possível configurar a velocidade do 

mouse, aceleração entre outros. 

 O comportamento do clique é configurado na aba "Click": 

 O sistema pode executar automaticamente clicando na opção "Enabled at startup" 

 A aba "Advanced" habilita a localização automática de faces.  

 No canto superior esquerdo é possível modificar as opções de clique, entre outros. 

 

 

http://eviacam.crea-si.com/
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Imagem 1: Tela do software. 

 

Fonte: Software eViacam 

 

Imagem 2: Tela do software. 

 

Fonte: Software eViacam  
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2. Softwares > 2.1. Acessibilidade > 2.1.2 KMag 

2.1.1.2 KMag 

Versão mais atual: 18.07.90  © 2018 

Desenvolvedor: Michael Forster 

 

Apresentação: O KMag é uma ferramenta do projeto KDE, pode ser encontrada para download 

através do link: https://pkgs.org/download/kmag.  

O software é um pequeno utilitário para o Linux ampliar uma parte da tela. Foi inicialmente escrito 

para o KDE 1. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Ampliar parte selecionada da tela 

 Tirar print da parte selecionada 

 Focar em uma parte específica da captura 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pkgs.org/download/kmag
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Imagem 1: Tela do software. 

 

Fonte: Software Kmag 
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2. Softwares > 2.1. Acessibilidade > 2.1.3 Kmousetool 

2.1.1.3 Kmousetool 

Versão mais atual:  18.07.90 © 2018 

Desenvolvedor: Jeff Roush 

 

Apresentação: O KMouseTool foi desenhado para ajudar as pessoas com problemas crônicos, para os 

quais clicar em botões é dolorido. Pode ser encontrado através do link: 

https://pkgs.org/download/kmousetool.  

O software clica o mouse sempre que o cursor parar por alguns momentos. É possível também arrastar 

o mouse. 

FUNCIONALIDADES  

Imagem 1: Tela do software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Kmousetool 

 Movimento mínimo configurável em 

pixels antes que o KMouseTool 

tente clicar no mouse 

 Tempo configurável que o mouse 

deve pausar antes dos cliques do 

KMouseTool 

 Arrastar inteligente (a capacidade 

de escolher o tempo que o 

KMouseTool aguarda, depois de 

clicar, antes de clicar novamente se 

você não mover o mouse) 

  Suporte de traços 

  Clique  audível 

 

  

 

https://pkgs.org/download/kmousetool
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2. Softwares > 2.1. Acessibilidade > 2.1.4 KMouth 

2.1.1.4 KMouth 

Versão mais atual: 17.12.3 © 2018 

Desenvolvedor: Gunnar Schmi Dt 

 

Apresentação: O KMouth é uma aplicação que permite às pessoas que não conseguem falar deixar 

que os seus computadores façam isso por elas. Pode ser encontrado para donwload através do link: 

https://www.kde.org/applications/utilities/kmouth/.  

O software inclui um histórico das frases ditas pelo utilizador e que este poderá selecionar para 

sintetizar de novo. O KMouth não inclui um sintetizador de voz. É necessário um sintetizador de voz 

instalado no sistema. 

FUNCIONALIDADES  

Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software KMouth 

 Buscar histórico de frases. 

 Salvar histórico. 

 Selecionar livros de frases. 

 Escolher linguagem do dicionário. 

 

  

 

https://www.kde.org/applications/utilities/kmouth/
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2. Softwares > 2.2. Educacionais 

2.2.1 AbiWord 

Versão mais atual: 3.0.2 (c) 2016 

Autores: Thomas Fletcher, Jeff Hostetler, Paul Rohr, Bob Sievers, Eric Sink, Shaw Terwilliger 

 

Apresentação: AbiWord é um software livre GPL e pode ser encontrado na página de download: 

https://www.abisource.com/download/. O software é um editor de texto leve e completo - conta  

com uma grande variedade de ferramentas de edição e personalização de textos. Ele é indicado 

para quem busca um software que possibilite redigir com qualidade e segurança por um preço 

baixo, ou seja, gratuito. O AbiWord roda em plataformas GNU/Linux, Mac OS, Microsoft 

Windows, ReactOS, SkyOS e outros. Foi criado inicialmente pela SourceGear Corporation com o 

componente AbiSuite. SourceGear se graduou a interesses financeiro e deixou o projeto do 

AbiWord para uma equipe de voluntários. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Toolbars: É possível decidir quais Barras de Ferramentas estarão visíveis para o 

usuários quando o AbiWord for aberto. 

 Idioma: Permite alterar o idioma padrão usado nos textos, ativar a mudança 

automática de idioma caso o teclado seja alterado, e ativar opções para tornar o 

AbiWord compatível com outros tipos de idiomas. 

 Ortografia: Permite ativar a verificação ortográfica automática do texto e definir 

se e quais regras de ortografias devem ser ignoradas no texto pela verificação. 

 Disposição: Nesta guia, é possível ativar a visualização de vários elementos visuais 

de ajuda, como régua, barra de mensagens e o piscar do cursor, apontando onde o 

texto será inserido. 

 Esquema de preferências: Permite ativar o salvamento automático das 

preferências do AbiWord, sua formatação e configuração (Esquema de 

Preferências) ativar o salvamento em um intervalo determinado em minutos (Salvar 

automaticamente a cada…) e ativar/desativar a tela de introdução exibida quando 

o software é aberto (Exibir logotipo de inicialização). 

 

 

http://www.abisource.com/download/
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Imagem 1: Tela inicial do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software AbiWord 

 

Imagem 2: Tela inicial do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software AbiWord  
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2. Softwares > 2.2. Educacionais 

2.2.2 Avogadro 

Versão mais atual: 1.2.0 

Autores: Equipe Avogadro 

 

Apresentação: Avogadro é um software que permite a qualquer um editar moléculas e montar as suas 

ligações. O seu diferencial é que ele não trata apenas de moléculas reais, mas permite que o usuário 

dê asas a sua imaginação atômica. 

De maneira intuitiva, o software permite a você criar moléculas utilizando o seu mouse. Basta 

clicar em alguma posição e arrastar para uma segunda para se obter uma ligação e duas moléculas. O 

usuário pode alterar o átomo a ser utilizado e a qualidade da ligação entre eles. Também é permitido 

efetuar diversas alterações como nome, anotações, ângulos e outros. 

Um destaque deste programa é que ele permite que as moléculas criadas sejam vistam em três 

dimensões, e para os que preferem algum dinamismo, pode-se ainda optar em visualizá-la girando em 

uma animação. Opções de visualização e outras formas de se preencher os traços podem ser aplicadas 

nas opções do lado direito da tela do programa. 

Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Avogadro 
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FUNCIONALIDADES 

 Construtor/editor molecular para Windows, Linux e Mac OS X. 

 Todo o código fonte está disponível sob a GNU GPL. 

 Traduções em Chinês, Francês, Alemão, Italiano, Russo e Espanhol/Castelhano. 

 Suporta encadeamento de execução Renderização e computação. 

 Possui uma arquitetura de Plugins para desenvolvedores, incluindo renderização, 

ferramentas interativas, comandos e scripts em Python. 

 Importação de arquivos OpenBabel, geração de entrada para múltiplos pacotes de 

química computacional,Cristalografia de raios X e biomoléculas. 

 

Imagem 2: Tela do software 

      

Fonte: Software Avogadro.  
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2. Softwares > 2.2. Educacionais 

2.2.3 Ark 

Versão mais atual:  2018-03-24 02:02 UTC© 2005-2008 

Desenvolvedor: ABC Linuxu (tcheco) • Tuxmachines 

 

Apresentação: O Ark Linux é uma distribuição do Linux projetada especialmente para uso em desktop, 

principalmente para pessoas sem experiência anterior com o Linux. Seu principal objetivo é a 

facilidade de uso e a inclusão de muitas ferramentas que os usuários finais precisarão. O Ark Linux é 

totalmente Open Source e Software Livre, significando que, basicamente, você pode distribuí-lo 

livremente de forma modificada e não modificada. Status: descontinuado.  

 

FUNCIONALIDADES 

SO Sistema operacional 
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Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Ark  
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2. Softwares > 2.2. Educacionais 

2.2.4 Chemtool 

Versão mais atual: 1.6.14 

Autores: Martin Kroeker, Radek Liboska, Michael Bank and Thomas Volk 

 

Apresentação: O software Chemtool possibilita a criação de desenhos de compostos orgânicos de 

maneira bastante simples, porém detalhada. Melhor explicando: ele é fácil de usar, mas garante 

desenhos ricos em certos detalhes. 

Nele existe a possibilidade de escolher compostos pré-desenhados e criar outros a partir deles, 

ou desenhar a partir do zero. Dentre os desenhos prontos você encontra ciclos de carbono, açúcares, 

heterociclos, aminoácido e símbolos diversos. Além disso, você escolhe com qual cor desenhar as 

ligações, assim como o tipo de ligação (simples, dupla, etc.). 

Na área “Text” você escreve o texto que deseja inserir e define o tamanho da letra com a qual 

ele será exibido. No mesmo, você encontra um selecionador de ligações e vários comandos para 

movimentar, copiar e alterar partes da estrutura montada. Há ainda uma calculadora capaz de 

descobrir o peso que a fórmula desenhada teria caso fosse real. 

 

 

FUNCIONALIDADES 

 Criação de diversos tipo de ligação (simples, 

duplas, tripla...) 

 Criação de caixas de texto 
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Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Chemtool. 

Imagem 2: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Chemtool 
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2. Softwares > 2.2. Educacionais 

2.2.5 Galculator 

Versão mais atual: 2.1.5 (c) 2015    Autor: Simon Flöry 

 

Apresentação:  O Galculator pode ser encontrado através do link: 

http://galculator.mnim.org/downloads/galculator-2.1.4.tar.bz2. O software é uma calculadora 

científica baseada em GTK 2 que suporta o modo algébrico, bem como o RPN. Os recursos 

incluem operações aritméticas mais tratamento de precedência, suporte total ao teclado, 

funções trigonométricas, raiz quadrada, logaritmo natural e comum, constantes (e, PI) e funções 

inversas e hiperbólicas. 

Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Galculator 
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FUNCIONALIDADES 

 Modo de Entrada de Fórmula 
 Inserção dos números 
 Operações algébricas 
 Funções 
 Modo de papel 
 Funções definidas pelo usuário 

 

Imagem 2: Tela do software 

Fonte: Software Galculator 
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2. Softwares > 2.2. Educacionais 

2.2.6 GConjugue 

Versão mais atual: 0.8.3 (c) 2017  Autor: Jakson Alves de Aquino 

 

Apresentação: O GConjugue é um aplicativo desenvolvido para auxiliar a conjugação de verbos 

da língua portuguesa. Está disponível através do link http://gconjugue.codigolivre.org.br/. O 

software possui um banco de dados com diversos verbos conjugados. Ao iniciar o programa, 

esses verbos são utilizados como modelos que podem servir para outros verbos que não estão 

listados no banco de dados. 

 

FUNCIONALIDADES  

Imagem 1: Tela do software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software GConjugue 

Lista de conjugações: Para exibir todas as 

conjugações possíveis de um verbo, basta 

digitá-lo na caixa de texto no topo da tela e 

clicar em “conjugar”. Como ele atribui um 

paradigma ao verbo, mesmo que este não exista 

no banco de dados, a palavra informada por 

você será conjugada pelo paradigma deduzido. 

 

O GConjugue pode conjugar os verbos nas 

seguintes classificações: 

 Formas Nominais 

 Presente do Indicativo 

 Imperfeito do Indicativo 

 Perfeito do Indicativo 

 Mais-que-perfeito do Indicativo 

 Futuro do Pretérito do Indicativo 

 Futuro do Presente do Indicativo 

 Presente do Subjuntivo 

 Imperfeito do Subjuntivo 

 Futuro do Subjuntivo 

 Imperativo Afirmativo 

 Imperativo Negativo 

http://gconjugue.codigolivre.org.br/
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 Infinitivo Pessoal 
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2. Softwares > 2.2. Educacionais 

2.2.7 Geogebra 

Versão mais atual:  5.0.216.0 © 2012-2016 

Desenvolvedor: Markus Hohenwarter 

 

Apresentação: GeoGebra (aglutinação das palavras Geometria e Álgebra) é um aplicativo de 

matemática dinâmica que combina conceitos de geometria e álgebra em uma única GUI. Sua 

distribuição é livre, nos termos da GNU General Public License, e é escrito em linguagem Java, o que 

lhe permite estar disponível em várias plataformas. 

 

FUNCIONALIDADES 

O programa permite realizar construções geométricas com a utilização de 

pontos, retas, segmentos de reta, polígonos etc., assim como permite inserir 

funções e alterar todos esses objetos dinamicamente, após a construção estar 

finalizada. Equações e coordenadas também podem ser diretamente inseridas. 

Portanto, o GeoGebra é capaz de lidar com variáveis para números, pontos, 

vetores, derivar e integrar funções, e ainda oferecer comandos para se 

encontrar raízes e pontos extremos de uma função. Com isto, o programa 

reúne as ferramentas tradicionais de geometria com outras mais adequadas à 

álgebra e ao cálculo. Isto tem a vantagem didática de representar, ao mesmo 

tempo e em um único ambiente visual, as características geométricas e 

algébricas de um mesmo objeto. A partir da versão 5.0 também é possível 

trabalhar com geometria em três dimensões. 
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Geogebra 
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2. Softwares > 2.2. Educacionais >  

2.2.8 GLPeces 

Versão mais atual: 5.0 (c) 2000-2016     Autor: I. De Marchi 

 

Apresentação: O GLPeces é um software distribuído sob a licença GPL e pode ser encontrado na 

página de download do projeto: http://pecesjocdetangr.sourceforge.net. 

GLPeces é um jogo em estilo Tangram, no qual o jogador deve formar imagens utilizando peças 

em forma de polígonos. O jogo dispõe de mais de 3000 figuras para serem resolvidas, com 18 

tipos de jogo e em quatro níveis de dificuldade. 

            A interface do jogo é bem simples, e sua utilização bem intuitiva. Basta manter 

pressionado o botão esquerdo do mouse sobre a figura desejada e arrastá-la para o lugar que 

você desejar. Se você quiser girar a figura, basta clicar sobre ele com o botão direito. 

           Há inúmeras imagens para serem formadas: letras do alfabeto, animais, pessoas, diversos 

objetos, dentre outros. Algumas talvez exijam uma imaginação um pouco mais fértil para a 

visualização daquilo que o programa está propondo que é. 

           Além das peças tradicionais (triângulo, quadrado e paralelogramo), o GLPeces conta com 

peças de formatos diferentes, como por exemplo as peças em formato de pizza. Você pode 

também mudar a quantidade de peças por figura, que podem ser até quatorze. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Elimina o recorde do jogo atual: Apaga o registro de recordes do jogo atual 

 Elimina todos os recordes: Apaga o registro de todos os recordes do jogo. 

 Carrega as figuras do programa: Carrega todas as figuras do jogo. 

 Carrega as figuras a partir de um ficheiro: Carrega figuras a partir de um 

arquivo salvo. 

 Sair: Fecha o aplicativo. 

 Jogos de tangram: Inicia um novo jogo selecionando o número de peças que 

http://pecesjocdetangr.sourceforge.net/
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serão utilizadas. 

 Níveis: Infantil a experiente. 

 Criar uma nova figura: Cria uma nova figura de acordo com uma amostra 

montada na tela e salvá-la. 

 Sugere uma figura: O jogo sugere uma figura aleatória. 

 Procura o nome da figura: Procura pelo nome de uma determinada figura. 

 Coloca peça: Uma determinada peça é encaixada na figura. 

 Ver solução: Exibe a solução da figura 

 Parar: Pausa o jogo atual. 

 Criar competição: Cria uma nova competição. 

 Carregar competição: Carrega uma competição anteriormente salva. 

 Idioma: Altera o idioma do jogo. 

 Gera figura: O jogo gera uma figura aleatória. 

 Gera figuras: O jogo gera um número de figuras definidas pelo usuário. 

 Comprovar figuras: De acordo com uma figura, são procuradas outras 

semelhantes com a selecionada. 

 Ajuda: Exibe o manual e informações sobre o software. 

 

Imagem 1: Tela do software 
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Fonte: Software GLPeces 
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2. Softwares > 2.2. Educacionais >  

2.2.9 Gretl  

Versão mais atual:  2018b © 2000-2018   Desenvolvedor: The Gretl Team 

 

Apresentação: Gretl (acrônimo de Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library) é um 

software livre que compila e interpreta dados econométricos. O programa é escrito na 

linguagem C e usa o Gnuplot para gerar gráficos. 

FUNCIONALIDADES 

 Possui uma interface fácil e intuitiva, em vários idiomas, entre eles alemão, 

basco, chinês tradicional, espanhol, francês, grego, inglês, italiano, polonês, 

português (europeu e brasileiro), russo, tcheco, turco, etc. 

 Incorpora uma grande variedade de estimadores: mínimos quadrados, 

máxima verossimilhança, GMM; para equações simples e sistemas de 

equações, com dados de corte transversal, séries temporais e dados em 

painel. 

 Métodos de series temporais: ARIMA, ARCH/GARCH, VAR e VECM, testes de 

raiz unitária e cointegração, filtro de Kalman, etc. 

 Modelos não-lineares: logit, probit, tobit, mínimos quadrados não-lineares, 

etc. 

 Modelos de regressão de séries com frequências distintas via abordagem 

MIDAS (Mixed Data Sampling). 

 Pode ser utilizado em conjunto com os programas X-12-ARIMA, 

TRAMO/SEATS, R, Stata, Python, Julia, Octave (programa compatível com o 

Matlab) e Ox. 

 Inclui a possibilidade de produzir arquivos LaTeX dos modelos estimados. 

 Pode ser usado com interface em linha de comando. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Econometria
https://pt.wikipedia.org/wiki/C
https://pt.wikipedia.org/wiki/GNUplot
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Gretl 
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2. Softwares > 2.2. Educacionais > 

2.2.10 Kajongg  

Versão mais atual: 18.08.0-1 © 2009 

Desenvolvedor:  Antonio Rojas 

 

Apresentação:  Kajongg é o antigo jogo de tabuleiro chinês para 4 jogadores. Ele pode ser usado 

de duas maneiras diferentes: marcando um jogo manual onde você joga como sempre e usa 

Kajongg para o cálculo de pontuações e para a contabilidade. Ou você pode usar o Kajongg para 

jogar contra qualquer combinação de outros jogadores humanos ou jogadores de computador. 

FUNCIONALIDADES 

 O Kajongg pode ser usado de duas maneiras diferentes: marcando um 

manual jogo onde você joga como sempre e usa Kajongg para o cálculo de 

pontuações e para escrituração. Ou você pode usar o Kajongg para jogar 

contra qualquer combinação de outros jogadores humanos ou jogadores de 

computador.  

 Kajongg atualmente vem com dois conjuntos de regras para o chinês 

clássico, um para regras na Alemanha e uma para regras na Inglaterra. Você 

pode alterar muitas coisas nos conjuntos de regras à sua vontade. As regras 

para um jogo são salvas no banco de dados, então cada jogo poderia ser 

jogado com regras diferentes. Alterando um conjunto de regras não afeta 

jogos existentes. 
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Kajongg. 

  



 
 
 

39 
 

 

2. Softwares > 2.2. Educacionais > 

2.2.11 Kalzium  

Versão mais atual: 18.08.0-2 

Autores: Carsten Niehaus 

 

Apresentação: Kalzium é uma tabela periódica digital, similar às tradicionais, impressas em 

papel, mas com várias vantagens. Além de visualizar os elementos, possui informações sobre 

eles, tais como pontos de fusão, afinidade eletrônica, a negatividade do elétron, a foto do 

elemento, entre outras. 

Além da tabela periódica, o Kalzium possui também algumas ferramentas, como a 

Calculadora de peso molecular, um editor de moléculas em 3D, um solucionador de problemas 

para equações estequiométricas, assim como pode exportar seus resultados e informações para 

diversos programas químicos. 

Oferece visualização da distribuição dos elétrons nas camadas (modelo atômico), 

pesquisa o elemento pelo nome, oferece o resumo dos dados, estados físicos da matéria, 

quando e quem descobriu o elemento, ponto de ebulição, origem do nome, tabela de isótopos, 

editor molecular, resolução de equações e um conversor de arquivos químicos.  

 

FUNCIONALIDADES 

Visão geral versátil de todos os dados importantes dos elementos como pontos de 

fusão, afinidade eletrônica, eletronegatividade, configuração eletrônica, raios, 

massa, energia de ionização. 

 Ferramenta para visualizar as linhas espectrais de cada elemento 

 Visões de cores diferentes do PSE: separação dos diferentes blocos, 

simulador de ano, simulador de temperatura 

 Calculadora de Peso Molecular 

 Uma mesa isotópica 

 Editor de molécula 3D, com uma funcionalidade de carga e economia 

 Um solucionador de equação para problemas estequiométricos 
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 Conversão de tipo de arquivo para diferentes tipos de programas químicos. 

 

Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Kalzium 
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2. Softwares > 2.2. Educacionais > 

2.2.12 Katomic  

Versão mais atual: 3.0 

Autores: Andreas Wuest (Autor original) 

 

Apresentação: Katomic é divertido e educativo jogo construído em torno da geometria 

molecular. Emprega visuais bidimensionais simplistas em diferentes elementos químicos.  

O jogador tem que construir moléculas a partir de átomos distribuídos no nível. Cada 

átomo possui um ou vários conectores, horizontal, vertical ou diagonal. Ao juntar os átomos com 

os conectores correspondentes, a molécula pode ser finalizada. O jogador pode mover cada 

átomo, e ele se moverá na direção escolhida até que uma parede ou outro átomo seja atingido, 

de modo que muitas vezes é necessário mover átomos adicionais para os lugares apenas para 

usá-los como "stoppers".  

O jogo está apresentando três pacotes de níveis diferentes: os níveis originais do 

KAtomic com 83 níveis em dificuldade crescente. Um pacote de extensão com outros 25 níveis e, 

finalmente, todos os 30 níveis do Atomix original. Os jogos podem ser salvos e carregados. 

Movimentos podem ser levados de volta (Desfazer e Refazer). Se você carregou um jogo, você 

pode alternar entre os níveis livremente. 

FUNCIONALIDADES 

Remontar moléculas de átomos compostos 
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Katomic. 

 

Imagem 2: Tela do software 
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Fonte: Software Katomic 
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2. Softwares > 2.2. Educacionais > 

2.2.13 Kgeography  

Versão mais atual: 0.7 (c) 2004-2018 

Autor: Albert Astals Cid 

 

Apresentação: O KGeography é integrante do projeto KDE.E pode ser encontrado no site de 

downloads do projeto KDE http://www.kde.org/. 

O KGeography roda na plataforma disponíveis: GNU/Linux.Disponível parcialmente em 

português do Brasil. 

KGeography é um software livre educacional que permite a aprendizagem de geografia. 

 

FUNCIONALIDADES 

 O usuário pode navegar pelos mapas clicando em uma 

de suas divisões. As bandeiras de cada nação e de cada 

capital são exibidas. 

 Há cinco modos de jogo disponíveis: 

 O usuário recebe um nome de uma divisão no mapa e 

precisa clicá-la; 

 O usuário recebe uma capital e precisa encontrar a 

divisão que pertence a ela; 

 O usuário recebe uma divisão e precisa descobrir sua 

capital; 

 O usuário recebe uma bandeira de uma divisão no 

mapa e precisa descobrir seu nome; 

 O usuário recebe uma divisão no mapa e precisa 

encontrar sua bandeira. 

 

 

 

 

 

http://www.kde.org/
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Imagem 1: Tela inicial do software 

 

Fonte: Software KGeography 

 

Imagem 2: Tela do software 
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Fonte: Software KGeography 
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2. Softwares > 2.2. Educacionais > 

2.2.14 Kig  

Versão mais atual: 1.0 © 2002-2019 

Desenvolvedores: The KDE Education Project: Dominique Devriese, Maurizio Paolini, Franco Pasquarelli 

 

Apresentação: Segundo o site oficial do desenvolvedor, The KDE Education Project (O Projeto 

Educacional KDE), este programa foi desenvolvido para explorar construções geométricas. Pode 

substituir outros programas livres de geometria interativa como KGeo e KSeg. É um software 

livre que permite distribuição, melhorias e até vendas sob os direitos reservados pela licença 

GPL, disponível online. 

 

FUNCIONALIDADES 

O software funciona de forma interativa na construção de figuras 

geométricas, desde pontos, a polígonos mais complexos. Podem 

ser criadas caixas de seleção com rótulos mostrando nomeando 

aquela figura. 

As funções podem trabalhar com ângulos, coordenadas e 

números positivos e negativos, nos planos, além de auxiliar na 

construção de estatísticas também. 

Podem ser criadas linhas ou figuras curvas que podem servir de 

base para outra figura mais elaborada. 

Os formatos de exportação podem ser em imagem, XFig file, 

Latex ou SVG. 
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Imagem 1: Criação de polígonos regulares no KIG 

 

Fonte: https://edu.kde.org/kig/pics/kig-snap-polygons.png 

 

Imagem 2: Criação de linhas curvas no programa 

https://edu.kde.org/kig/pics/kig-snap-polygons.png
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Fonte: https://edu.kde.org/kig/pics/kig-snap-sine-curve.png  
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2. Softwares > 2.2. Educacionais > 

2.2.15 Klavaro  

Versão mais atual: 3.03 

Desenvolvedor: SOURCEFORGE 

 

Apresentação: É um tutorial de digitação que tem o intuito de ser independente de teclados 

específicos e idiomas, tanto que uma das suas funções é a internacionalização para adaptar-se a 

mais de vinte idiomas diferentes e mais de dez tipos de teclados, que segundo o site oficial da 

desenvolvedora economizam tempo e memória. 

 

FUNCIONALIDADES 

As funcionalidades incluem: 

 Internacionalização; 

 Diferentes arranjos de teclados; 

 Editor de arranjo de teclado, podendo criar o teclado de 

acordo com a disposição do usuário em texto simples; 

 Curso básico; 

 Exercícios de adaptação; 

 Exercícios de velocidade; 

 Exercícios de fluidez; 

 Gráficos de processo com desempenho dos exercícios 

realizados; 

 Inclusão de outros textos; 

 Disputa na internet, sistema de pontuação com intuito 

classificatório para outros usuários na rede. 
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Imagem 1: Introdução do teclado em francês 

 

Fonte: https://sourceforge.net/projects/klavaro/ 

 

Imagem 2: Gráfico de desempenho 

https://sourceforge.net/projects/klavaro/
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Fonte: https://sourceforge.net/projects/klavaro/ 
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2. Softwares > 2.2. Educacionais > 

2.2.16 KLettres  

Versão mais atual: 1.5.1 (c) 2001-2007         Autor: Anne-Marie Mahfouf 

 

Apresentação: O KLettres é um aplicativo especialmente desenvolvido para ajudar o usuário a 

aprender o alfabeto de um novo idioma e depois aprender a ler sílabas simples. O usuário pode 

ser uma criança de idade reduzida, a partir de dois anos e meio, ou até mesmo um adulto que só 

queira aprender as bases de um idioma estrangeiro. 

Atualmente estão disponíveis vinte e cinco idiomas: Árabe, Português do Brasil, Tcheco, 

Dinamarquês, Holandês, Inglês Britânico, Inglês Americano, Inglês Fonético, Francês, Alemão, 

Hebraico, Húngaro, Italiano, Canarês, Baixo-Saxão, Malaiala, Dano-norueguês, Punjabi, Luganda, 

Hindi Romanizado, Russo, Espanhol, Eslovaco, Telugu e Ucraniano, mas somente serão instalados 

por padrão o Inglês, o Francês e o seu idioma, caso esteja entre estes. 

O KLettres é realmente simples de usar. O idioma pode ser alterado no menu Idiomas. O 

usuário pode também escolher o nível de 1 a 4 em uma lista da barra de ferramentas ou através 

do menu Nível. Os Temas (cor de fundo e do texto) podem ser alterados em uma lista ou no 

menu Aparência → Temas. Estão disponíveis três temas: Infantil, Deserto, Savana. Finalmente, 

pode-se alterar o modo de infantil para adulto no menu Aparência 

O KLettres é distribuído sob os termos da Licença Pública Geral GNU (GPL), Versão 2. 

O KLettres roda em plataformas GNU/Linux, Macintosh e Microsoft Windows. 

 

FUNCIONALIDADES 

 O KLettres possui 4 níveis. 

 Os níveis 1 e 2 lidam com o alfabeto e os níveis 3 e 4 com 

as sílabas. 

 No nível 3, o usuário vê a sílaba e ouve o som. 

 No nível 4, o usuário só ouve o som da sílaba e terá que 

digitar as letras corretamente. 
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Imagem 1: Tela do software 

Fonte: Software Klettres 

Imagem 2: Tela de configuração software 
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Fonte: Software Klettres  
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2. Softwares > 2.2. Educacionais  

2.2.17 KolorLines 

Versão mais atual: 1.5 (c) 2000-2008   Autores: Roman Merzlyakov, Roman Razilov e Dmitry Suzdalev 

Apresentação: O KolorLines é também um software integrante do projeto KDE, comunidade 

internacional de software livre que produz diversos aplicativos multiplataforma. Ele pode ser 

encontrado no site de downloads do projeto KDE: http://download.kde.org. 

 O jogador deve mover as peças coloridas através da tela do jogo, fazendo com que em 

uma mesma linhas tenha-se grupos de cinco peças de mesma cor. Logo que a linha esteja 

completa, a mesma é removida do jogo criando mais espaço para a inserção de novas peças. 

Novas peças vão aparecendo em grupos de três a cada jogado do usuário, exceto quando uma 

linha é removida, proporcionando ao usuário mais uma jogada antes da inserção de novas peças. 

 O jogo termina quando não há mais espaço para a inserção de novas peças, registrando o 

recorde do usuário. Quanto mais peças forem removidas, melhor a pontuação. O mouse deve ser 

utilizado para realizar a movimentação das peças de uma célula para outra. É uma ferramenta 

que auxilia no desenvolvimento de raciocínio lógico do usuário, onde o mesmo terá que pensar 

na melhor forma para alocar as peças de mesma cor em grupos de cinco.  

 

FUNCIONALIDADES 

 Novo: Inicia um novo jogo. 

 Mostrar recordes: Mostra os usuários melhores colocados de acordo com 

sua pontuação 

 Sair: Fecha o aplicativo. 

 Desfazer: Desfaz última alteração de movimento do usuário. 

 Finalizar jogada: Encerra uma jogada, passando a vez. 

 Navegação: Seleciona e move as peças para a direita, esquerda, cima ou 

baixo. 

 Configurações: Mostra ou esconde a barra de ferramentas /Configura 
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atalhos, temas, etc. 

 Ajuda: Exibe o manual e informações sobre o software. 

 

Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Kolorlines. 

 

Imagem 2: Tela do software 
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Fonte: Sofware KolorLines  
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2. Softwares > 2.2. Educacionais  

2.2.18 KStars  

Versão mais atual:  2.9.8 © 2004-2018 

Desenvolvedor:  Jasem Mutlaq, Akarsh Simha 

 

Apresentação: O KStars é gratuito, de código aberto, multiplataforma, Astronomy Software. Ele 

fornece uma simulação gráfica precisa do céu noturno, a partir de qualquer local na Terra, em 

qualquer data e hora. A tela inclui até 100 milhões de estrelas, 13.000 objetos do céu profundo, 

todos os 8 planetas, o Sol e a Lua, e milhares de cometas, asteróides, supernovas e satélites. Para 

alunos e professores, ele suporta velocidades de simulação ajustáveis para visualizar fenômenos 

que acontecem em escalas de tempo longas, o Astrocalculador do KStars para prever conjunções 

e muitos cálculos astronômicos comuns. 

Para o astrônomo amador, ele fornece um planejador de observação, uma ferramenta de 

calendário celeste e um editor FOV para calcular o campo de visão do equipamento e exibi-lo. 

Descubra objetos interessantes na ferramenta "What's up Tonight", plote gráficos de altitude x 

tempo para qualquer objeto, imprima gráficos celestes de alta qualidade e tenha acesso a muitas 

informações e recursos para ajudá-lo a explorar o universo! Incluído no KStars está o conjunto de 

astrofotografia Ekos, uma solução completa de astrofotografia que pode controlar todos os 

dispositivos INDI, incluindo numerosos telescópios, CCDs, DSLRs, focalizadores, filtros e muito 

mais. O Ekos suporta rastreamento altamente preciso usando solucionador de astrometria on-

line e off-line, recursos de autofoco e autoguiagem e captura de imagens únicas ou múltiplas 

usando o poderoso gerenciador de sequências integrado. 

FUNCIONALIDADES 

 Simulação gráfica do céu com os planetas, até 100 milhões de estrelas, 

10000 objetos do céu profundo, cometas e asteróides. Taxa de simulação 

ajustável. 

 Acesso a vários recursos da Internet para informações, imagens e dados 

 Fluxo de trabalho completo de astrofotografia 

 Uma série de ferramentas que predizem conjunções, plotagem de 

variação de tempo de posições de planetas, cálculos etc. 
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 Planejador de observação poderoso para planejar suas observações. 

 

Imagem 1: Tela do software 

Fonte: Software KStars. 
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2. Softwares > 2.2. Educacionais 

2.2.1.9 KTouch  

Versão mais atual:  4.8.2 © 1978-2012 

Autores: Håvard Frøiland 

 

Apresentação: KTouch é um software livre escrito para o ambiente KDE SC que oferece possibilidade 

de treinamento em digitação. Ele possui lições para diferentes layouts de teclado em vários idiomas. O 

programa também possui exercícios para aprender a usar o teclado numérico. Conforme o usuário 

digita, são oferecidas estatísticas de desempenho em tempo real. Se o usuário faz bem o suficiente, o 

KTouch o conduz para a próxima lição. O usuário também pode avançar manualmente para a próxima 

lição. O Ktouch vem instalado em várias distribuições que incluem o ambiente KDE5, mas também 

pode ser utilizado em outros gerenciadores de janela, como o GNOME e o IceWM. 

 

FUNCIONALIDADES 

O KTouch é personalizável pelo usuário. É possível configurar o 

desempenho a fim de avançar para a próxima lição, adicionar 

novos layouts e idiomas e modificar as lições com o editor 

embutido, bem como criar novas lições. Há também uma janela 

de estatísticas que contém um histogramada velocidade de 

digitação em palavras por minuto ou em caracteres por minuto, 

e muitas outras estatísticas.  

A janela de estatísticas também oferece visualização do 

desempenho em teclas individuais. É possível saber quais as 

teclas que é necessário praticar mais 
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Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software KTouch  
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2. Softwares > 2.2. Educacionais  

2.2.20 Kwordquiz  

Versão mais atual: 0.8.9  © 2003-2018 

Desenvolvedor: Peter Hedlund 

 

Apresentação: KWordQuiz é uma ferramenta desenvolvida para auxiliar no aprendizado de 

novos vocabulários, sejam eles idiomas, ou sobre qualquer outro assunto. O software possui 

cinco diferentes modos de prática e até mesmo pode montar um quiz sobre o assunto estudado, 

facilitando assim o aprendizado. 

O programa suporta diversos tipos de arquivo, como o formato .CSV, gerado por alguns 

programas Windows. Dessa forma, é possível criar arquivos completos com os dados dos 

flashcards, importá-los no software e depois utilizá-los à vontade. 

 

FUNCIONALIDADES 

A visualização em duas colunas permite ao estudante digitar 

palavras e traduções. O modo “Flashcard” exibe uma palavra e 

permite digitar uma tradução. “Múltipla escolha” exibe uma 

palavra e três traduções possíveis, permitindo escolher a correta. 

Outro formato exibe uma palavra para o estudante traduzi-la 

manualmente. 
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Kwordquiz  
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2. Softwares > 2.2. Educacionais  

2.2.21 Logisim  

Versão mais atual:  2.7.1 ©  2011 

Desenvolvedor: Carl Burch 

 

Apresentação: O Logisim é uma ferramenta educacional para a concepção e a simulação digital 

de circuitos lógicos. Com uma interface simples e com ferramentas para simular circuitos à 

medida em que são construídos, é simples o bastante para facilitar a aprendizagem dos 

conceitos mais básicos relacionados aos circuitos lógicos. Com a capacidade de construir 

circuitos maiores a partir de subcircuitos menores, traçar conexões com um mero arrastar do 

mouse, o Logisim pode ser usado (e é usado) para projetar e simular CPUs completas para fins 

educacionais. 

Estudantes em faculdades e universidades em todo o mundo utilizam o Logisim para uma 

variedade de propósitos, incluindo: um módulo para o ensino de ciência da computação em 

geral, cursos de organização de computadores, e até mesmo semestres inteiros em cursos mais 

avançados de arquiteturas de computadores. 

O Logisim é um software gratuito, liberado sob os termos da GNU General Public License, version 

2. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Conexão (Wiring): Componentes que interagem 

diretamente com os fios. 

 Portas (Gates): Componentes que executam funções 

lógicas simples. 

 Plexers: Combinações mais complexas de componentes, 

como multiplexadores e decodificadores. 

 Aritmética: componentes que executam operações 

aritméticas. 

 Memória: Componentes que guardam dados, como flip-

http://www.cburch.com/logisim/usage.html
http://www.cburch.com/logisim/gpl.html
http://www.cburch.com/logisim/gpl.html
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flops, registradores e RAM. 

 Entrada/Saída: Componentes que têm a finalidade de 

interagir com o usuário. 

 Base: As ferramentas que são essenciais para se usar o 

Logisim embora seja muito provável que você não irá 

trabalhar com ela frequentemente. 

 

 

Imagem 1: Tela do software 

     

Fonte: Software Logisim  
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2. Softwares > 2.2. Educacionais  

2.2.22 Luz do Saber E.I  

Versão mais atual:  3.8 © 2010-2015  

Desenvolvedor: Marcia Oliveira Cavalcante Campos/ Marcos Dionísio R. do Nascimento 

marcosdionisio@gmail.com/ Thiago Chagas Oliveira 

 

Apresentação: O Luz do Saber Infantil é um recurso didático que tem por objetivo contribuir 

para a alfabetização de crianças, além de promover a inserção na cultura digital. É um software 

de autoria embasado primordialmente, na teoria do educador Paulo Freire. Considera também 

algumas contribuições de Emilia Ferreiro e AnaTeberosky acerca do processo de aquisição do 

código linguístico. 

Atualmente, o mesmo disponibiliza cinco módulos: “Começar”, “Ler”, "Escrever", "Aplicativos" e o 

"Professor". O primeiro é composto por 10 atividades que estimulam através de jogos, o 

conhecimento dos fonemas e grafemas que compõem o nome do aluno e, paralelamente, 

desenvolve as competências necessárias ao uso do mouse e do teclado. 

O módulo “Ler” pode ser autorado. Isto significa que o professor pode criar as suas atividades 

adaptadas ao contexto do aluno, assim como também realizar alterações nas aulas já existentes. 

Existem atualmente 36 atividades estruturais (modelos), nas quais o aluno pode desenvolver de 

modo lúdico, as competências necessárias para aprendizagem da leitura e escrita. O software já 

conta com a proposta de 13 aulas que possuem várias atividades cada. 

FUNCIONALIDADES 

 Começar: Crachá, Riscar nomes, Correspondência, Correspondência Simple, 

Correspondência Complexas, Jogo dos Encaixes, Bingo, Quebra – Cabeças, 

Memória, Dominó de nomes, Escreva nome, Caça – Nome, Risca – Letra, 

Complete seu nome, Marque a última letra, Quantidade de letras, 

Desembaralhe seu nome,  Marque as consoantes,Marque as vogais, Monte 

seu nome. 

 Escrever: Cartão Postal, Jornal, Editor de Texto, Gibi. 

 Ler: Palavra Geradora, Decomposição da palavra geradora, Família Silábica, 

mailto:marcosdionisio@gmail.com/
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Formação de Palavras, Palavra Secreta, Bingo etc. 

 Karaokê:  músicas 

 Aplicativos: Letras, Nome x Imagem 

 Livros: Como isso seria se assim não fosse? 

 Professor: Criação de turma(on-line), Editor de aulas, Editor de atividades, 

Cadastramento de Alunos(on-line), Editor de Perfil(on-line). 

 

Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Luz do Saber. 
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Imagem 2: Tela do software 

 

Fonte: Software Luz do Saber. 
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2. Softwares > 2.2. Educacionais  

2.2.23 Marble  

Versão mais atual:  2.2.0 © 1995-2018 

Desenvolvedor: Equipe KDE 

 

Apresentação: Marble é um software educacional que apresenta virtualmente o Globo Terrestre 

e o Atlas Mundial. É uma excelente alternativa ao Google Earth, pois além de ser leve e possuir 

muitos recursos não presentes no Earth, o Globo Virtual do Marble é o mais indicado para 

educadores e estudantes do ensino fundamental, médio e superior. 

FUNCIONALIDADES Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Marble. 

        Imagem 2: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Marble s 

 Ver toda a superfície terrestre com 

imagens via satélite. 

 Índice pluviométrico (quantidade de 

chuva) 

 Temperaturas médias de qualquer 

lugar do globo 

 As opções de visualização estão 

divididas por hemisférios, desta 

forma é possível comparar estes 

índices tanto no verão quanto no 

inverno. 
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2. Softwares > 2.2. Educacionais  

2.2.24 Modellus  

Versão mais atual: 0.4.05 

- Autores: Vitor Duarte Teodoro/ João Paulo Duque Vieira/ Filipe Costa Clérigo / George Birbilis 

 

Apresentação: Modellus é uma aplicação disponível gratuitamente que permite que os alunos e 

professores (ensino secundário e superior) utilizem a matemática para criar ou explorar modelos 

de forma interactiva. 

O Modellus é usado para introduzir a modelação computacional, para permitir uma 

criação fácil e intuitiva de modelos matemáticos usando apenas notação matemática padrão, por 

ter a possibilidade de criar animações com objectos interactivos que têm propriedades 

matemáticas expressas no modelo, para permitir a exploração de múltiplas representações e 

para permitir a análise de dados experimentais em forma de imagens, animações, gráficos e 

tabelas. O principal foco do Modellus é a modelação e o significado dos modelos. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Modelação Computacional 

 Modelos Matemáticos 

 Representação de Gráficos, tabelas, imagens 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/High_school
http://en.wikipedia.org/wiki/College
http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Modellus. 

 

Imagem 2: Tela do software 
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Fonte: Software Modellus.  
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2. Softwares > 2.2. Educacionais  

2.2.25 Parley  

Versão mais atual: 0.9.1 © 2007-2008 

Desenvolvedor: KDE 

 

Apresentação: Parley é um treinador de vocabulário. É o sucessor do KVocTrain. O gui foi 

reformulado para ser amigável ao usuário, mantendo o potencial do KVocTrain. 

Parley apresenta testes diferentes, incluindo escrita, múltipla escolha, gênero de substantivos, 

formas de comparação, conjugações. Frases de exemplo podem ser usadas para criar preencher 

os testes de intervalo. 

O suporte a som e imagem será adicionado em breve. Declinações também são 

planejadas. O gerenciamento de vocabulário com o Parley é muito poderoso. 

Muitos documentos já existem prontos para uso. Parley não se limita ao treinamento de idiomas, 

a memorização de outras coisas funcionará tão bem. Parley suporta vários idiomas em um 

arquivo e você pode praticar qualquer combinação deles! 

Esta aplicação é distribuída sob os termos da Licença Pública Geral GNU (GPL), Versão 2. 

Imagem 1: Tela do software 
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Fonte: Software Parley 

FUNCIONALIDADES 

 Tipos de teste diferentes 

 Letras Mistas (ordene as letras, anagramas como) para conhecer novas 

palavras 

 Múltipla escolha 

 Testes escritos - digite as palavras (incluindo mecanismos de correção 

inteligentes) 

 Frases de exemplo podem ser usadas para criar testes de 'preencher as 

lacunas' 

 Treinamento de artigos 

 Formas de comparação (adjetivos e / ou advérbios) 

 Conjugações 

 Sinônimo / Antônimo / Paráfrase 

 Configuração rápida de teste com todas as opções em uma caixa de diálogo 

 Mais de dois idiomas (por exemplo, inglês, chinês tradicional e chinês 

simplificado) 

 Encontre palavras (também por tipo de palavra) rapidament 

 Gerenciamento fácil de lições 

 Arquivos de vocabulário pré-prontos prontos para uso 

 Compartilhar e baixar o vocabulário usando o Get Hot New Stuff 

 Formato de arquivo Open XML (compartilhado com o KWordQuiz, Kanagram 

e KHangMan) que pode ser editado manualmente e é facilmente utilizável 

com scripts 

Imagem 2: Tela do software 
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Fonte: Software Parley  
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2. Softwares > 2.2. Educacionais  

2.2.26 Scratch 

Versão atual: 1.4. (02.12.2011) 

Autor: MitchelResnick 

 

Apresentação: Os estudantes aprendem com o Scratch em todos os níveis de ensino (do 

elementar ao superior) e em múltiplas disciplinas (tais como a matemática, as ciências da 

computação, as letras e as ciências sociais). Os educadores partilham estórias, trocam recursos, 

colocam questões e encontram pessoas no Sítio web do ScratchEd. 

O Scratch ajuda os jovens a pensar de forma criativa, a raciocinar sistematicamente e a 

trabalhar colaborativamente — competências essenciais à vida no século XXI. 

O Scratch é um projecto do Lifelong Kindergarten Group do MIT Media Lab. É 

disponibilizado gratuitamente. 

O Scratch está concebido especialmente para jovens entre os 8 e os 16 anos de idade, 

mas é usado por pessoas com todas as idades. Milhões de pessoas criam projectos Scratch numa 

grande variedade de contextos, incluindo lares, escolas, museus, bibliotecas e centros 

comunitários. 

A capacidade de escrever programas de computadores é uma parte importante da 

literacia na sociedade actual. Quando se aprende a programar no Scratch, aprende-se estratégias 

importantes para resolver problemas, conceber projectos e comunicar ideias. 

 

FUNCIONALIDADES 

Os projetos Scratch são baseados em objetos gráficos chamados 

sprites. Podes mudar a aparência de um sprite, dando-lhe um 

novo traje. Podes fazê-lo parecer-se com uma pessoa, um objeto 

ou até mesmo um animal. Podes usar qualquer imagem como 

traje: pode desenhá-la no "Editor de Desenho", importar uma 

imagem do disco rígido, ou arrastar uma imagem a partir de um 

http://scratched.gse.harvard.edu/
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site. 

Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Scratch. 
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Imagem 2: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Scratch 
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2. Softwares > 2.2. Educacionais  

2.2.27 Stellarium 

Versão mais atual: 0.18.1   Autores: Fabien Chéreau 

 

Apresentação: Stellarium é um software planetário livre e de código aberto disponível para 

Linux, Windows e Mac OS X. Ele usa OpenGL para renderizar uma projeção realista do céu 

noturno em tempo real em três dimensões, assim como o que você vê a olho nu, com binóculos 

ou telescópio. Ele também tem sido usado em projetores de planetários. Basta ajustar as 

coordenadas geográficas e começar a observar o céu! 

Stellarium possui um catálogo padrão de mais de 600.000 estrelas com nomes e 

informações, e um catálogo extra com mais de 210 milhões de estrelas, asterismos e ilustrações 

das constelações, constelações de 19 culturas diferentes, imagens de nebulosas (catálogo 

completo Messier), uma visão realista da Via Láctea, atmosfera muito realista, nascer e pôr do 

sol, os planetas e seus satélites. 

A interface do programa é multilíngue e permite fazer um zoom poderoso, fazer projeção 

fisheye para cúpulas de planetários, projeção espelho esférico para a sua própria cúpula de baixo 

custo, ter amplo controle de teclado, controle do telescópio e controle de tempo. 

Viaje no tempo! 

O Stellarium disponibiliza uma ferramenta de controle de tempo muito interessante na 

qual os astros seguem com suas movimentações normais e você pode aumentar ou diminuir essa 

velocidade. E o mais legal, você ainda pode fazer com que o tempo volte. Com apenas um clique 

as estrelas começam a "retroceder" em seus movimentos de translação e rotação. Por exemplo, 

você pode visualizar a disposição das estrelas no dia do seu nascimento.  

Navegação 

O Stellarium provê uma navegação suave e intuitiva em tempo real, com uma barra de 

ferramentas auto-explicativa, zoom poderoso para ver planetas e nebulas pelo telescópio 

virtual, modos de montagem equatorial e altazimutal, estrelas, planetas e nebulas clicáveis com 

informações, modo de projeção completo em 180º, interface de texto para usuários avançados e 

muitas outras. 

http://stellarium.org/
https://www.edivaldobrito.com.br/tag/19/
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FUNCIONALIDADES 

 Catálogo padrão de mais de 600.000 estrelas 

 Ilustrações das constelações 

 Constelações de diversas culturas 

 Imagens de nebulosas 

 Via Láctea 

 Atmosfera, nascer e pôr-do-sol 

 Os planetas e seus satélite 

 Ótimo zoom 

 Controle de tempo 

 Controle de telescópios 

 Estrelas cadentes 

 Simulação de eclipses 

 Terrenos personalizáveis e muito mais. 

 

Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Stellarium 
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Imagem 2: Tela do software 

 

Fonte: Software Stellarium 

 

Imagem 3: Tela do software 
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Fonte: Software Stellarium  
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2. Softwares > 2.2. Educacionais  

2.2.28 Step  

Versão mais atual: 0.1.0 © 2007-2018 

Desenvolvedor: Vladimir Kuznetsov <ks.vladimir AT gmail DOT com> 

 

Apresentação: Step é um simulador de física interativo. Funciona assim: você coloca alguns 

corpos em cena, adiciona algumas forças como gravidade ou molas, depois clicar em "Simular" e 

Step mostra como sua cena evoluiu de acordo com as leis da física. Você pode alterar cada 

propriedade de corpos / forças em seu experimento (mesmo durante a simulação) e ver como 

isso altera o resultado do experimento. Com o Step você pode não apenas aprender, mas 

também sentir como a física funciona! 

FUNCIONALIDADES 

 Simulação mecânica clássica em duas dimensões. 

 Partículas, molas com amortecimento, forças gravitacionais e colombo. 

 Corpos rígidos. 

 Detecção de colisão (atualmente apenas discreta) e manuseio. 

 Corpos suaves (deformáveis) simulados como sistema de molas de 

partículas editáveis pelo usuário, ondas sonoras. 

 Dinâmica molecular (atualmente usando potencial de Lennard-Jones): gás 

e líquido, condensação e evaporação, cálculo de grandezas macroscópicas 

e suas variâncias. 

 Conversão de unidades e cálculo de expressão: você pode inserir algo 

como "(2 dias + 3 horas) * 80 km / h" e ele será aceito como valor de 

distância. 

 Cálculo e propagação de erros: você pode inserir valores como "1,3 ± 0,2" 

para qualquer propriedade e os erros para todas as propriedades 

dependentes serão calculados usando fórmulas estatísticas 

 Estimativa de erro do Solver: os erros introduzidos pelo solver são 

calculados e adicionados aos erros inseridos pelo usuário 

 Vários solucionadores diferentes: até a 8ª ordem, explícita e implícita, com 

ou sem timestep adaptativo 

 Vários solucionadores diferentes: até a 8ª ordem, explícita e implícita, com 

ou sem timestep adaptativo 

 Ferramentas para visualizar resultados: graph, meter, tracer 

 Informações de contexto para todos os objetos, pesquisa integrada da 

Wikipédia 

 Coleção de experimentos de exemplo, mais pode ser baixado com o 
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KNewStuff2 

 

Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Step  
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2. Softwares > 2.2. Educacionais 

2.2.29 TuxType 

Versão mais atual: 1.8.3 (c) 2000-2010 

Autores: Sam Hart, Jesse Andrews, David Bruce 

 

Apresentação: TuxType é um software integrante do projeto Tux4Kids, distribuído sob a licença 

GPL e pode ser encontrado na página de download do projeto: 

https://tux4kids.alioth.debian.org/tuxtype/download.php. 

O software vem com dois jogos diferentes com vários níveis de dificuldade para praticar a 

digitação dos usuários. 

No primeiro jogo, cada peixe possui uma letra, número, palavra ou sinal de pontuação 

escrito nele e o usuário deve digitar as teclas correspondes antes que elas caiam, fazendo com 

que o Tux possa comer os peixes. No segundo jogo, cada cometa possui também uma letra, 

número, palavra ou sinal de pontuação escrito nele e o usuário deve digitar as teclas 

correspondentes antes que eles caiam, fazendo com que os cometas sejam destruídos pelo Tux. 

O software permite que o usuário crie, edite ou remove sua própria lista de letras e palavras para 

serem usadas durante o jogo, através do menu Opções: Editar as listas de palavras. 

É uma ferramenta que auxilia na digitação do usuário, especialmente para as crianças. 

FUNCIONALIDADES 

 Cascata de peixes: Inicia um novo jogo, onde o usuário deve auxiliar o Tux 

a comer os peixes. 

 Níveis: Fácil, Médio e Difícil. 

 Modos: Palavras curtas, Exercícios 2, Exercícios 2, Países e Outras 

Palavras. 

 Instruções: Exibe as instruções do jogo. 

 Destruidor de cometas: Inicia um novo jogo, onde o usuário deve auxiliar 

o Tux a destruir os cometas. 

 Níveis: Cadete espacial, Piloto, Ás e Comandante. 

 Menu principal: Retorna ao menu inicial. 

 Opções: Editar as listas de palavras, Digitar frase, Informações do 

projeto, Configurar língua. 

 Sair: Fecha o aplicativo. 
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Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software TuxType. 

Imagem 2: Tela do software 
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Fonte: Software TuxType 
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2. Softwares > 2.2. Educacionais  

2.2.30 TuxMath  

Versão mais atual: 2.0.3 (c) 2001-2011    

Autor: Sam Hart, Bill Kendrick, David Bruce Tim Holy 

 

Apresentação: TuxMath é um software integrante do projeto Tux4Kids, distribuído sob a licença 

GPL e pode ser encontrado na página de download do projeto: 

http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxmath/download.php 

O software é voltado para a aprendizagem de matemática onde o usuário deve proteger 

os iglus dos pinguins impedindo que cometas caiam sobre eles solucionando problemas 

matemáticos que são exibidos na tela. Ao solucionar o problema, o usuário deve digitar o valor 

correspondente e apertar a tecla Enter para eliminar o cometa. 

O software conta com diversos níveis de dificuldade e permite que o usuário jogue contra 

a máquina, em rede local e com outros amigos. Os problemas matemáticos envolvem operações 

de adição, subtração, multiplicação, divisão, números múltiplos e operações com números 

negativos. 

É uma ferramenta que auxilia na aprendizagem de matemática e na agilidade do usuário, através 

da resolução de problemas matemáticos. 

FUNCIONALIDADES 

 Jogar Sozinho: Abre o menu com as opções de jogos. 

Comando de Treinamento Matemático Acadêmico: Abre as 

opções de jogos separados por operações aritméticas: 

Adição simples, Adição com dois dígitos, Adição com 

números perdidos, Subtração simples, Subtração com dois 

dígitos, Multiplicação, Múltiplos, Multiplicação com 

números perdidos, Divisão, somar/subtrair/multiplicar e 

dividir com números negativos. 

Frota de Missões para Comando da Matemática: Inicia um 

novo jogo em modo de missões. Jogar jogo de Arcade: 

Abre as opções de escolha: Cadete Espacial – Muito fácil, 

Sentinela – Fácil, Defensor – Moderado, Especialista – 

http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxmath/download.php
http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxmath/download.php
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Difícil, Comando – Muito difícil para jogar em modo para 

alcançar o melhor recorde. 

Jogar um jogo Personalizado: Personalizar um jogo 

através da edição de um arquivo no diretório. 

 Menu Principal: Retorna ao menu inicial. 

 Network Game: Abre o menu com as opções para jogar 

em servidor. Run Server: Iniciar um servidor. 

Stop Server: Parar um servidor 

Join Game: Participar de um jogo no servidor. 

Jogar Com Amigos: Abre o menu com as opções para jogar 

em turnos com outros usuários. Pontuação: Inicia um jogo 

com outros usuários onde quem obtiver a melhor 

pontuação vence. 

Eliminação: Inicia um jogo onde os usuários com a menor 

pontuação são eliminados a cada rodada. 

 Factoroids: Inicia um jogo onde o usuário deve fatorar os 

números teclando a barra de espaço, Enter ou o botão 

esquerdo do mouse para soltar o laser sobre os asteroides.  

As setas da esquerda e direita do teclado rotacionam a 

nave e a tecla para cima ou o botão direito do mouse a 

move. Destrua todos os asteroides. 

 Ajuda: Mostra e ensina como jogar. 

 Mais Opções: Abre o menu com opções adicionais. 

Demonstração: Inicia uma demonstração do jogo. 

Informação do Projeto: Exibe informações sobre o 

software. Créditos: Exibe os créditos do software. 

 Sair: Fecha o aplicativo. 

 



 
 
 

92 
 

 

Imagem 1: Tela inicial do software. 

Fonte: Software TuxMath 

 

Imagem 2: Tela de configuração do software 

Fonte: Software TuxMath  
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Imagem 3: Tela de configuração do software 

Fonte: Software TuxMat 
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2. Softwares > 2.2. Educacionais  

2.2.31 TuxPaint 

Versão mais atual: 0.9.22 (c) 2015 

Desenvolvedor: Bill Kendrick 

 

Apresentação: TuxPaint é um software integrante do projeto Tux4Kids, distribuído sob a licença GPL 

e pode ser encontrado na página de download do projeto: http://tuxpaint.org/download/ 

O software é um editor de imagens para crianças usado a partir do mouse. Possui uma 

interface de fácil utilização e efeitos sonoros diferentes ao clicar nas ferramentas. Oferece a 

possibilidade de desenho livre, a utilização de formas geométricas, linhas, texto, cores e outras 

funcionalidades. O software permite que o usuário crie desenhos, monte figuras, dê cores aos mesmos 

e utilize textos, etiquetas, etc, podendo salvar os desenhos para serem editados posteriormente. É 

uma ferramenta que auxilia na manipulação do mouse e na realização de atividades de desenho do 

usuário. 

Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software TuxPaint 
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FUNCIONALIDADES 

 Pintar: Desenhar na tela a mão livre. 

 Carimbar: Inserir figuras ao desenho. 

 Linhas: Inserir um conjunto de objetos em linha ao 

desenho. 

 Formas: Inserir formas geométricas ao desenho. 

 Texto: Inserir texto ao desenho. 

 Etiqueta: Inserir etiqueta ao texto. 

 Mágicas: Inserir efeitos ao desenho, por exemplo, 

clareamento, bordas, arco-íris, etc. 

 Desfazer: Desfaz última alteração no desenho. 

 Refazer: Refaz última alteração no desenho. 

 Borracha: Apaga desenho. 

 Nova: Abre uma nova tela de desenho, permitindo 

escolher a cor de fundo. 

 Abrir: Abre desenho salvo anteriormente. 

 Guardar: Salva desenho. 

 Imprimir: Imprime desenho. 

 Sair: Fecha o aplicativo 

Imagem 2: Tela do software 
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Fonte: ISofware TuxPaint 
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2. Softwares > 2.3. Escritório  

2.3.1 Digikam  

Versão mais atual: 5.9.0 (c) 2018 

Desenvolvedores: Gilles Caulier, Maik Qualmann, Marcel Wiesweg, Mario Frank e Simon Frei 

 

Apresentação: O Digikam é um aplicativo avançado de gerenciamento de fotos digitais de 

código aberto que roda em Linux, Windows e MacOS. Pode ser encontrado através do link: 

https://www.digikam.org. 

O software fornece um conjunto abrangente de ferramentas para importar, gerenciar, 

editar e compartilhar fotos e arquivos brutos. Sua finalidade é organizar coleções de fotos 

digitais, através de pastas ou etiquetas. 

FUNCIONALIDADES 

 Baixar fotos de sua câmera digital 

Para isto, é necessário conectá-la à porta USB do computador, 

abrir o digiKam,  clicar no menu Câmera -> adicionar câmera -

> auto-detectar 

 Importar fotos do computador 

Para importar fotos que já estão no computador, clique no menu 

Álbum ->  importar -> adicionar imagens ou importar pastas, 

dependendo do que você  quiser fazer. 

 Atribuir tags e rótulos à imagens 

 Buscar fotos através de filtros, utilizando as tags 

 Ferramentas de edição: Ajuste de cores, Ajuste de nitidez, 

Cortar imagens,Ajuste de curvas. 

 

 

 

https://www.digikam.org/
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Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

Fonte: Software Digikam  
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2. Softwares > 2.3. Escritório 

2.3.2 Evince 

Versão mais atual: 3.18 (c) 2015 

Autor: Martin Kretzschmar / Jonathan Blandford / Marco PesentiGritti / Nickolay V. Shmyrev / 

Bryan Clark / Carlos Garcia Campos / WouterBolsterlee / Christian Persch 

 

Apresentação: Evince começou como uma reescrita de código do programa Gpdf. Em um curto 

período de tempo ele suprimiu as funcionalidades do w:Gpdf. Está sendo ativamente mantido e 

desenvolvido e pode ser encontrado na página: https://wiki.gnome.org/Apps/Evince/Downloads  

O software é um visualizador de documentos em formatos PDF e PostScript para o Ambiente de 

trabalho GNOME. O objetivo do Evince é substituir os múltiplos visualizadores de documentos 

que existem no GNOME, como w:GGV, w:GPdf, e w:xpdf com um simples programa. Evince foi 

incluído no GNOME desde sua versão 2.12. É escrito principalmente em linguagem C de 

programação. 

Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Evince 

 

 

https://wiki.gnome.org/Apps/Evince/Downloads
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FUNCIONALIDADES   

 Busca: Busca integrada que mostra o 

número de resultados encontrados e 

marca os resultados na página. 

 Miniaturas de página: Mostra uma 

rápida referência (por miniaturas) 

para facilitar a navegação no 

documento. As miniaturas de páginas 

estão disponíveis na barra lateral 

esquerda do Evince. 

 Índice de páginas: Para os 

documentos que suportam índices, o 

Evince fornece a opção de mostrar o 

índice para rapidamente passar de 

uma seção à outra. 

 Seleção: O Evince permite selecionar 

texto no documento. 

 Impressão de documentos: Usando a 

estrutura de impressão do GNOME / 

GTK, o Evince  pode imprimir 

qualquer documento que possa abrir. 

 Visualização Criptografada de 

Documento: Evince pode abrir 

documentos PDF que foram 

criptografados. 

 Acessibilidade: Evince implementa a 

interface ATK, por isso é acessível. 

Para saber como usar ou como é 

implementado, leia mais sobre 

acessibilidade no Evince. 

 

Imagem 2: Tela do software.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Evince. 
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2. Softwares > 2.3. Escritório 

2.3.3 Gnumeric 

Versão mais atual: 1.12.41 (Maio de 2018) 

Autor: Miguel de Icaza 

 

Apresentação: Gnumeric é uma planilha eletrônica livre que faz parte do ambiente de 

desktopGNOME. Onde a versão 1.0 foi lançada em 31 de Dezembro de 2001. O Gnumeric é um 

programa desenvolvido para a manipulação e análise de dados numéricos, semelhantemente ao 

Microsoft Excel. O Gnumeric tem várias funcionalidades, como planilhas separadas por abas, fórmulas 

avançadas, comentários, imagens e criar e imprimir gráficos. Também tem ferramentas específicas 

para planilhas financeiras e funções estatísticas como previsões, percentagens, amostragens, 

correlações, etc. O programa conta com funções e elementos muito semelhantes ao programa do 

pacote Office: barra de menus, barra de ferramentas, barra de formatação, barra de objetos, área de 

entrada de dados, área de células e área de formatação. E permite importar e salvar documentos do 

Excel, do LaTex e do BrOffice.org. Além disso, o Gnumeric é compatível com HTML e exporta 

diretamente para PDF. Também trabalha com documentos de Lotus 1-2-3, Quattro Pro e Sylk. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Criar e gerenciar listas e tabelas 

 Executar cálculos complexos através de fórmulas 

 Funções estatísticas de previsões, percentagens, 

amostragens 

 Importação de vários formatos de arquivos 

 Criar, manipular e imprimir gráficos 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Planilha_eletrÃ´nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desktop
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desktop
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Imagem 1: Tela do Software 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Gnumeric 
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2. Softwares > 2.3. Escritório  

2.3.4 LibreOffice Base  

Versão mais atual:  6.0.4 (c) 2018  

Desenvolvedor:  Document Foundation 

 

Apresentação: Base é um completo programa de banco de dados para o usuário, projetado para 

atender às necessidades de uma ampla gama de usuários. Pode ser encontrado através do link: 

https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/https://pt-br.libreoffice.org/baixe-

ja/libreoffice-novo/. 

O Base também serve para os usuários avançados e os requisitos corporativos, e oferece 

mecanismos de suporte nativo para alguns dos motores de banco de dados multiusuário mais 

amplamente utilizados: MySQL/MariaDB, Adabas D, MS Access, Firebird e PostgreSQL.  

 

FUNCIONALIDADES 

 Configurado com o completo motor de banco de dados 

HSQL relacional 

 Suporte nativo para arquivos simples no formato dBase 

 Assistentes para ajudar novos usuário a projetar um banco 

de dados 

 Criar tabelas, consultas, formulários e relatórios 

 Também pode ser utilizado para a criação de intervalos de 

dados ligados em arquivos Calc, para a análise de dados 

com pivoteamento ou como fonte de dados para gráficos. 

 

 

 

https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/https:/pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/
https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/https:/pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software LibreOffice Base 
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2. Softwares > 2.3. Escritório  

2.3.5 LibreOffice Calc  

Versão mais atual:  6.0.4 (c) 2018  

Desenvolvedor:  Document Foundation 

 

Apresentação: O LibreOffice Calc é um programa de planilha eletrônica e assemelha-se ao Lotus 

1-2-3, da IBM, e ao Excel, da Microsoft. Pode ser encontrado através do link: https://pt-

br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-

novo/. 

O Calc é destinado à criação de planilhas e tabelas, permitindo ao usuário a inserção de 

equações matemáticas e auxiliando na elaboração de gráficos de acordo com os dados presentes 

na planilha. 

FUNCIONALIDADES 

 Exportar arquivos em PDF. 

 Recurso de fórmulas em linguagem natural, permitindo a 

criação de uma fórmula sem a necessidade de 

aprendizagem de códigos específicos. 

 Sistema que define séries para representações gráficas a 

partir dos dados dispostos pelo usuário. 

 

 

 

 

 

https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/https:/pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/
https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/https:/pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/
https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/https:/pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/
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Imagem 1: Tela do software. 

 

Fonte: Software LibreOffice Calc. 
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2. Softwares > 2.3. Escritório  

2.3.6 LibreOffice Draw  

Versão mais atual:  6.0.4 (c) 2018  

Desenvolvedor:  Document Foundation 

 

Apresentação: Draw permite produzir qualquer documento de editoração eletrônica a partir de 

um esboço rápido de um plano complexo, e fornece os meios para se comunicar com gráficos e 

diagramas. Pode ser encontrado através do link: https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-

novo/https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/. 

O software é um programa para a produção de desenhos técnicos, pôsteres gerais etc. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Manipular objetos gráficos 

Agrupar 

Cortar 

Objetos de uso em 3D 

 Diagramação 

 Manipular imagens 

 

 

 

 

 

https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/https:/pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/
https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/https:/pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software LibreOffice Draw 
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2. Softwares > 2.3. Escritório  

2.3.7 LibreOffice Impress  

Versão mais atual:  6.0.4 (c) 2018  

Desenvolvedor:  Document Foundation 

 

Apresentação: Impress é uma ferramenta para criação de ferramentas de apresentações 

multimídias. Pode ser encontrado através do link: https://pt-br.libreoffice.org/baixe-

ja/libreoffice-novo/https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/. 

O software destina-se a criar e a apresentar slides, sendo possível inserir plano de fundo, 

títulos, marcadores, imagens, vídeos, efeitos de transição de slides, dentre outras opções. 

FUNCIONALIDADES 

 Modos de edição e vista:  

Normal: edição geral 

Contorno: organizar e delinear o conteúdo de texto 

Notas: visualizar e editar as notas anexas a um slide 

Folheto: produção de material baseado em papel 

Classificador de slides: vista de folha miniatura que permite 

rapidamente encontrar e encomendar seus slides. 

 

 

 

 

https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/https:/pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/
https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/https:/pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software LibreOffice Impress. 
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2. Softwares > 2.3. Escritório  

2.3.8 LibreOffice Math  

Versão mais atual:  6.0.4 (c) 2018  

Desenvolvedor:  Document Foundation 

 

Apresentação: Math é um programa que auxilia na formatação de fórmulas científicas e 

matemáticas de maneira equivalente ao Equation Editor, ferramenta presente na suíte da 

Microsoft. Pode ser encontrado através do link: https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-

novo/https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/. 

Pode-se trabalhar com o Math dentro dos outros aplicativos da suíte para formatar as 

fórmulas ou utilizá-lo como um aplicativo isolado dos demais. As formatações de fórmulas 

realizadas no aplicativo poderão ser salvas em formato ODF, em MathML, no formato do 

StarMath, no antigo formato padrão adotado pelo OpenOffice.org e também em PDF. 

FUNCIONALIDADES 

 Inserir fórmulas matemáticas e científicas: frações, 

termos com expoentes, integrais e sistemas de equações e 

matrizes 

 

Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/https:/pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/
https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/https:/pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/
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Fonte: Software LibreOffice Math  
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2. Softwares > 2.3. Escritório  

2.3.9 LibreOffice Writer  

Versão mais atual:  6.0.4 (c) 2018  

Desenvolvedor:  Document Foundation 

Apresentação: O LibreOffice Writer é o processador de textos da suíte, semelhante ao Word, 

presente na suíte de escritório Microsoft Office. Pode ser encontrado através do link: https://pt-

br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-

novo/. 

Um de seus atributos diferenciais é o reconhecimento nativo para leitura e escrita dos 

mais diversos tipos de arquivos desde a versão 2.0, sendo compatível com os arquivos padrões 

do Word, do StarWriter e do antigo formato do OpenOffice.org. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Processamento de texto e editoração eletrônica 

 Dicionário de correção automática 

 VERO Gramatical: verificar erros na ortografia e na 

gramática, pleonasmo, arcaísmo, gerundismo e cacofonia. 

 Suporte a várias linguagens 

 Função de autocompletar 

 Exportar documento em PDF 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/https:/pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/
https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/https:/pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/
https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/https:/pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software LibreOffice Writer 
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2. Softwares > 2.3. Escritório 

2.3.10 Leafpad 

Versão mais atual: 0.8.16 

Autor: O time do Leafpad 

 

Apresentação: Editor de texto para Linux bastante parecido com o Notepad do Windows. Ele permite 

comandos simples, incluindo aqueles que faltam em editores de texto simples para Linux, como 

mudança da cor de fundo do texto e opção de impressão. 

 

FUNCIONALIDADES  

Imagem 1: Tela do software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Software Leafpad 

 Opção Codeset (Alguns 

OpenI18N registrado). 

 Detecção automática codeset 

(UTF-8 e alguns codesets). 

 Ilimitado desfazer / refazer 

Auto. 

 Multi-linha recuo números de 

linha de exibição Arraste e 

solte Impressão. 
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2. Softwares > 2.3. Escritório  

2.3.11 PDFmod  

Versão mais atual: 0.9.1 © 2011   Autor:  Gabriel Burt 

 

Apresentação: PDFMod é uma aplicação simples para modificar documentos PDF. Pode ser 

encontrado através do link: https://wiki.gnome.org/Apps/PdfMod. 

O software permite reordenar, girar e remover páginas, fazer exportação de um 

documento, editar o título, assunto, autor e palavras-chave, e combinar documentos via arrastar 

e soltar. 

FUNCIONALIDADES  

Imagem 1: Tela do software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Software PDFMod 

 Abrir arquivos PDF 

 Reordenar, remover, girar 

páginas 

 Exportar documentos 

 Editar título, autor, 

palavras-chave 

 Combinar documentos 

 

 

 

  

https://wiki.gnome.org/Apps/PdfMod
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2. Softwares > 2.3. Escritório 

2.3.12 Ristretto 

Versão mais atual: 0.8.3 

Autores: Artes de Stephan 

 

Apresentação: O Ristretto é um projeto de software gráfico de código aberto e de download gratuito 

implementado no GTK + e projetado desde o início para atuar como um visualizador de imagens rápido 

e fácil de usar para o ambiente leve de desktop Xfce. Olhando sob o capô do aplicativo Ristretto, 

podemos notar que ele foi escrito no idioma de programação C, usando o kit de ferramentas GUI GTK 

+ de plataforma cruzada para sua interface gráfica com o usuário. 

As dependências de tempo de execução incluem GTK + 2.20.x ou superior, libxfce4util 4.8.0 ou 

posterior, libxfce4ui 4.8.0 ou superior, libexif 0.6.0 ou superior, libdbus-glib 0.34 ou posterior, libexo 

0.4.0 ou superior, além do xfconf 4.8 0,0 ou mais tarde. 

Imagem: Tela do software  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Ristretto 
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FUNCIONALIDADES 

 Quando Ristretto é iniciado pela primeira vez, ele mostra uma janela vazia com 

duas barras de ferramentas. As imagens podem ser abertas pressionando o Ope 

nnbotão na barra de ferramentas ou no menu Arquivo. O Ristretto fornece a 

capacidade de ampliar uma seção da imagem. Existem várias maneiras de aumentar o 

zoom em uma imagem. 

 A primeira maneira de aplicar zoom é através dos botões de zoom na barra de 

ferramentas lateral. É possível aproximar, afastar, 100% ou fazer com que a imagem 

caiba na tela. Esses botões também podem ser acessados via Menu → Exibir → Zoom . 

 Uma segunda maneira é usar a roda de rolagem do mouse. Mover a roda do mouse 

para a frente aumenta o zoom da imagem, movendo a roda do mouse para trás para 

diminuir o zoom. 

 A terceira E última forma de ampliar uma imagem é usar o chamado BOX-ZOOM 

ou o zoom de seleção. Pressione Control + Click e arraste o cursor do mouse. Desta 

forma, uma caixa aparece, quando o botão do mouse é liberado, Ristretto irá ampliar a 

parte selecionada da imagem. 

 Para girar uma imagem que não está posicionada na orientação correta é possível 

usar os botões Girar disponíveis via Menu →   Exibir →   Rotação. 

 Algumas câmeras digitais armazenam a orientação da imagem dentro dos dados 

EXIF. Se esta informação estiver presente, Ristretto lê esta informação e 

automaticamente gira a imagem. 

 Ristretto não fornece uma maneira de salvar a orientação alterada de volta no 

arquivo. Se você quiser modificar os dados da imagem, isso precisa ser feito com um 

editor de imagens, como o GIMP. 

 Quando uma imagem é aberta no Ristretto, ela mostra uma lista de imagens na 

barra de miniaturas, estas são as outras imagens localizadas dentro da mesma pasta 

que a imagem aberta no momento. Os botões de seta na barra de ferramentas de 

navegação permitem alternar facilmente entre diferentes imagens. 

 Além disso, usar a roda de rolagem na imagem aberta ou na barra de miniaturas 

mudará para a imagem seguinte ou anterior. Permitindo a navegação rápida e fácil 

entre imagens. 

 Para executar uma apresentação de slides de todas as imagens abertas, tudo o 

que você precisa fazer é pressionar o botão Reproduzir. Isso pode ser encontrado na 

barra de ferramentas e no menu Exibir. A duração do tempo limite antes que a próxima 

imagem seja mostrada pode ser configurada dentro da caixa de diálogo Preferências. 

Por padrão, ela é configurada para 5 segundos. Para definir o papel de parede na área 

de trabalho do Xfce diretamente do menu Ristretto, usando Menu →  Exibir →  Definir 

como papel de parede. Para limpar o histórico de imagens visualizadas com Ristretto, 

isso pode ser feito usando Menu → Exibir → Limpar dados particulares 
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2. Softwares > 2.3. Escritório  

2.3.13 Scribus-ng  

Versão mais atual:  1.4.7 © 2018 - Desenvolvedor:  Time Scribus 

 

Apresentação: Scribus é um programa de layout de páginas para Linux, FreeBSD, PC-BSD, 

NetBSD, OpenBSD, Solaris, OpenIndiana, Debian GNU / Hurd, Mac OS X, OS / 2 Warp 4, 

eComStation, Haiku e Windows. Pode ser encontrado através do link: 

https://www.scribus.net/downloads/. 

O software evoluiu para um dos principais aplicativos de desktop de Código Aberto, sob uma 

interface amigável, o Scribus suporta recursos de publicação profissional. 

FUNCIONALIDADES  

Imagem 1: Tela do software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Software Scribus 

 Gerenciamento de cores ICC 

 Cores CMYK 

 Criação versátil de PDF 

 Ferramentas de desenho 

vetorial 

 Suporte a grande número 

de tipos de arquivos via 

importação 

 Renderização de linguagens 

de marcação (LaTeX) 

 

 

 

  

https://www.scribus.net/downloads/
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2. Softwares > 2.3. Escritório  

2.3.14 Simple-scan  

Versão mais atual:  3.26.3 © 2017 

Desenvolvedor:  Robert Ancell 

 

Apresentação: O Simple Scan é um utilitário de digitalização simples para o ambiente de área de 

trabalho do GNOME. Pode ser encontrado através do link: https://launchpad.net/simple-scan. 

O software é um aplicativo fácil de usar, projetado para permitir que os usuários conectem seu 

scanner e rapidamente tenham a imagem / documento em um formato apropriado.  

FUNCIONALIDADES 

Acessar o scanner e suas tarefas de forma rápida. 

 

Imagem 1: Tela do software. 

 

Fonte: Software Simple Scan. 

https://launchpad.net/simple-scan
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2. Softwares > 2.4. Multimídia 

2.4.1 VLC 

Versão mais atual: 3.0.3 

Autor: Presidente: Jean-Baptiste Kempf. / Vice Presidente: Konstantin Pavlov 

 

Apresentação: O VLC é um reprodutor multimídia livre, de código aberto, multi-plataforma, e um 

arcabouço que reproduz a maioria dos arquivos de mídia, bem como DVD, CD de áudio, VCD e vários 

protocolos de fluxo de rede. 

Imagem: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software VCL 
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FUNCIONALIDADES 

 Reproduz tudo - Arquivos, Discos, Câmeras, Dispositivos e Fluxos de Rede. 

 Reproduz a maioria dos codificadores, sem a necessidade de um pacote de 

codificadores. - MPEG-2, MPEG-4, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3. 

 Executa em todas as plataformas - Windows, Linux, Mac OS X, Unix, iOS, Android. 

 Totalmente Gratuito - livre de vírus, propagandas e sem rastreamento de dados do 

usuário. 

 É possível personalizar: 

 Adicionar capas. 

 Criar capas com o Editor de capas do VLC. 

 Instalar extensões. 

 Formatos suportados: 

 Video: MPEG-1/2, DivX® (1/2/3/4/5/6), MPEG-4 ASP, XviD, 3ivX D4, H.261, H.263 / 

H.263i, H.264 / MPEG-4 AVC, Cinepak, Theora, Dirac / VC-2, MJPEG (A/B), WMV 1/2, 

WMV 3 / WMV-9 / VC-1, Sorenson 1/3, DV, On2 VP3/VP5/VP6, IndeoVideo v3 (IV32), 

Real Video (1/2/3/4). 

 Áudio: MPEG Layer 1/2, MP3 - MPEG Layer3, AAC - MPEG-4 part3, Vorbis, AC3 - 

A/52, E-AC-3, MLP / TrueHD>3, DTS, WMA 1/2, WMA 3, FLAC, ALAC, Speex, 

Musepack / MPC, ATRAC 3, Wavpack, Mod, TrueAudio, APE, Real Audio, Alaw/µlaw, 

AMR (3GPP), MIDI, LPCM, ADPCM, QCELP, DV Audio, QDM2/QDMC, MACE. 

 Outros: DVD, Text files (MicroDVD, SubRIP, SubViewer, SSA1-5, SAMI, VPlayer), 

Closedcaptions, Vobsub, Universal SubtitleFormat (USF), SVCD / CVD, DVB, OGM, 

CMML, Kate ID3 tags, APEv2, Vorbiscomment 
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2. Softwares > 2.4. Multimídia 

2.4.2 Audacity  

Versão mais atual: 2.2.2 © 2018 - Desenvolvedores: Audacity Time 

 

Apresentação: Audacity é um gravador de som e editor de áudio multi-track de código aberto. 

Pode ser encontrado através do link: https://www.audacityteam.org/download/linux/. 

O software é fácil de usar e multi-plataforma, possuindo versões para Linux, Windows e OS X. 

 

FUNCIONALIDADES  

Imagem 1: Tela do software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Software Audacity 

 Gravar áudio ao vivo. 

 Gravar a reprodução do computador 

  Converter fitas em gravações digitais 

ou CDs. 

  Editar arquivos de som WAV, AIFF, 

FLAC, MP2, MP3 ou Ogg Vorbis. 

 AC3, M4A / M4R (AAC), WMA e outros 

formatos são suportados usando 

bibliotecas opcionais. 

 Cortar, copiar ou misturar músicas 

juntas. 

 Diversos efeitos, incluindo alterar a 

velocidade ou o tom de uma 

gravação. 

 Criar próprios efeitos de plug-in com 

Nyquist. 

  

 

 

  

https://www.audacityteam.org/download/linux/
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2. Softwares > 2.4. Multimídia 

2.4.3 Kdenlive  

Versão mais atual: 18.08.0 (c) 2018 

Autor: Vincent Pinon, Jean-Baptiste Mardelle, Laurent Montel, Till Theato, Steve Guilford 

 

Apresentação: Kdenlive é um acrônimo para KDE Non-Linear Video Editor. Pode ser encontrado 

através do link: https://kdenlive.org/en/download/.  

O software é voltado principalmente para a plataforma GNU / Linux, mas também 

funciona em BSD e MacOS. Atualmente está sendo portado para o Windows como um projeto 

GSOC. 

A edição de vídeo não linear é muito mais poderosa que os editores iniciantes (lineares), 

portanto, requer um pouco mais de organização antes de começar. No entanto, não é reservado 

a especialistas e pode ser usado para pequenos projetos pessoais. 

 

FUNCIONALIDADES  

Imagem 1: Tela do software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Software Kdenlive 

 Edição de vídeo multi-track 

 Use qualquer formato de 

áudio / vídeo 

 Interface configurável 

 Diversos efeitos e transições 

 Backup automático 

 Visualização da linha do 

tempo 

 Recursos online 

 

https://kdenlive.org/en/download/
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Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Kdenlive 
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2. Softwares > 2.4. Multimídia 

2.4.4 Cheese  

Versão mais atual: 3.28.2 (c) 2018 

Autor: Daniel G. Siegel / David King 

 

Apresentação: Cheese é um software que foi desenvolvido como um projeto do Google 

Summer of Code em 2007 e pode ser encontrado na página de download: 

https://wiki.gnome.org/Apps/Cheese/Resources. O software é um aplicativo de webcam do 

GNOME, e foi oficialmente adicionado ao GNOME na versão 2.22. Começou como uma 

maneira de tirar fotos com uma webcam, que poderia ser facilmente compartilhada, ganhou 

mais recursos e agora pode ser usado de várias maneiras que não eram possíveis em seu 

lançamento. 

 Cheese permite tirar fotos, gravar vídeos, e utilizar um timer antes de fotografar, bem 

como tirar fotos no modo burst. A versão 2.28 trouxe a capacidade de alternar entre várias 

webcams com um clique. O aplicativo possui compartilhamento integrado para que fotos ou 

vídeos possam ser enviados para sites de compartilhamento de fotos ou usados em um 

computador. Ele também tem muitos efeitos diferentes que podem ser aplicados às fotos. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Contagem regressiva: O widget de contagem regressiva permite que você entre em 

posição antes que a foto seja tirada. 

 Adicionar filtros: Cheese possui uma variedade de filtros que podem ser adicionados 

às fotos. A opção “efeitos” está localizada no canto inferior da tela. 

 Modo burst: Permite definir a quantidade de fotos que você deseja tirar e o tempo de 

atraso entre elas. 

 Compartilhamento de mídia: É possível exportar as fotos e vídeos e compartilhá-los 

por email, ou salvá-los localmente no sistema. 
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Imagem 1: Tela do software  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Cheese 

 

Imagem 1: Tela do software 
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Fonte: Software Cheese  
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2. Softwares > 2.5. Visualização / Edição - Editoração gráfica 

2.5.1 Inkscape  

Versão mais atual: 0.92.3 (c) 2018 - Desenvolvedor: Time Inkscape 

 

Apresentação: Inkscape é um editor de gráficos vetoriais de código-fonte aberto semelhante ao 

Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand ou Xara X. Pode ser encontrado através do link: 

https://inkscape.org/en/release/0.92.3/.  

O que diferencia o Inkscape é o uso nativo de Scalable Vector Graphics (SVG), em 

português Gráficos Vetoriais Escaláveis, um padrão aberto baseado em XML do consórcio W3C. 

FUNCIONALIDADES 

 Criação de objeto 

 Manipulação de objeto 

 Preenchimento e contorno 

 Suporte de texto 

 Renderização 

 Suporte a diversos formatos de arquivos 

 

Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Inkscape  
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2. Softwares > 2.5. Visualização / Edição - Editoração gráfica 

2.5.2 FreeCAD  

Versão mais atual: 0.17 (c) 2018 - Autor: Team FreeCAD Development 

 

Apresentação: FreeCAD é um modelador CAD paramétrico em 3D, livre e de código aberto de 

aplicações gerais. Pode ser encontrado através do link: 

https://www.freecadweb.org/wiki/Download.  

O FreeCAD é voltado diretamente para uso em engenharia mecânica e design de 

produto, mas também se aplica a uma ampla variedade de utilizações em outros ramos da 

engenharia, tais como arquitetura ou outras especialidades. O FreeCAD está atualmente em fase 

beta de desenvolvimento. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Interface Gráfica de Usuário completa baseada no framework Qt, com um visualizador 

3D baseado no Open Inventor, permitindo renderização rápida de cenas 3D e uma 

representação gráfica de cena muito acessível. 

 Executado também como um aplicativo de linha de comando, com baixo consumo de 

memória. No modo de linha de comando, o FreeCAD é executado sem sua interface, 

mas com todas as suas ferramentas de geometria.  

 Pode ser importado como um módulo Python, dentro de outros aplicativos que podem 

executar scripts Python ou em um console Python.  

 Criação primitiva paramétrica (caixa, esfera, cilindro, etc) 

 Operações de modificação gráfica como translação, rotação, escalonamento, 

espelhamento, ou conversão de formas, em qualquer plano do espaço 3D. 

 Operações booleanas (união, diferença, interseção) 

 Criação gráfica de geometria planar como linhas, fios, retângulos, b-splines, arcos 

circulares ou elípticos em qualquer plano do espaço 3D 

 Modelagem com extrusões retas ou de revolução, seções e filetes. 

 Componentes topológicos como vértices, arestas, fios e planos 

 Ferramentas de teste 

 Anotações como textos ou dimensões 

 Estrutura de desfazer / refazer 

 Console Python integrado com realce de sintaxe, autocomplete e navegador de classe: 

os comandos Python podem ser emitidos diretamente no FreeCAD e imediatamente 

retornam resultados. 
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 Espelhamento de interação do usuário no console: Tudo o que o usuário faz na 

interface do FreeCAD executa o código Python, que pode ser impresso no console e 

gravado em macros. 

 Gravação e edição de macro completa: Os comandos do Python emitidos quando o 

usuário manipula a interface podem ser gravados, editados, se necessário, e salvos 

para serem reproduzidos posteriormente. 

 Formato de salvamento de documentos composto (ZIP): documentos do FreeCAD 

salvos com a extensão .fcstd podem conter muitos tipos diferentes de informações, 

como geometria, scripts ou ícones em miniatura. O arquivo .fcstd é, por si só, um 

contêiner de zip, portanto, um arquivo do FreeCAD salvo já foi compactado. 

 Interface de usuário gráfica completamente customizável 

 

Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software FreeCAD 
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Imagem 2: Tela do software 

 

Fonte: Software FreeCAD. 
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2. Softwares > 2.5. Visualização / Edição - Editoração gráfica 

2.5.3 Gimp  

Versão mais atual:  2.10.6 (c) 2018 - Autor: Spencer Kimball, Michael Natterer 

 

Apresentação: O GIMP é um editor de imagens multiplataforma disponível para GNU / Linux, OS 

X, Windows e mais sistemas operacionais. Pode ser encontrado através do link: 

https://www.gimp.org/downloads/. 

É um software livre que fornece ferramentas sofisticadas para edição de imagens, disponível em 

múltiplas plataformas e linguagens. 

 

FUNCIONALIDADES  

Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Gimp 

 Criação e manipulação de 

imagens e fotos 

 Criar gráficos, logotipos 

 Redimensionar fotos 

 Alterar cores 

 Combinar imagens utilizando 

camadas 

 Remover partes indesejadas 

 Converter arquivos entre 

diferentes formatos de 

imagem digital. 

 Assim como o uso interativo, 

o GIMP pode ser manipulado 

através de scripts. 
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Imagem 2: Tela do software. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Gimp 
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2. Softwares > 2.5. Visualização / Edição - Editoração gráfica 

2.5.4 Dia  

Versão mais atual: 0.97.3 (c) 2014 

- Desenvolvedor: Alexander Larsson 

 

Apresentação: Dia é um software de diagramação de uso geral gratuito e de código aberto. 

Pode ser encontrado através do link: https://wiki.gnome.org/Apps/Dia/Download. 

O software usa uma interface de documento único controlado semelhante ao GIMP e Inkscape. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Diversos pacotes de formatos disponíveis: fluxograma, diagramas de rede, diagramas 

de circuito 

 Objetos especiais para desenhar modelos de 

 entidade-relacionamento 

 UML 

 Carrega e salva diagramas em um formato XML personalizado 
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Dia 
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2. Softwares > 2.6. Gravador de áudios / vídeos / CD / DVD 

2.6.1 K3B  

Versão mais atual:  18.04.0 (c) 2018 

Desenvolvedor: Sebastian Trueg e Leslie Zhai 

 

Apresentação: O K3b é um aplicativo de gravação de disco óptico gráfico simples, mas poderoso 

e altamente configurável para áudio, vídeo, projetos de dados e mais. Pode ser encontrado 

através do link: https://sourceforge.net/projects/k3b/.  

FUNCIONALIDADES 

 Suporta gravação de CD, DVD e Blu-ray 

 Gravar imagens iso, cue e cdrdao 

 Criar projetos de áudio, dados, modo misto, cd de vídeo, dvd de vídeo e emovix 

 Copiar CDs de áudio para wav, ogg, flac, mp3 e muito mais 

 Copiar DVDs de vídeo para mpeg4 

 Copiar mídia de CD, DVD e Blu-ray 1 para 1 

 Copiar DVDs de Vídeo protegidos contra gravação com libdvdcss < 

 Suporte CDDB 

 

Imagem 1: Tela do software 
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Fonte: Software K3B 

Imagem 2: Tela do software 

 

Fonte: Software K3B 
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2. Softwares > 2.6. Gravador de áudios / vídeos / CD / DVD 

2.6.1 Gnome-Audio-recorder  

Versão mais atual: 3.0 (Março de 2011)      Autor: DionatanSimioni 

 

Apresentação: Audio Recorder é um incrível programa de gravação de áudio. Essa pequena 

ferramenta permite ao usuário gravar o áudio de microfones, webcams, placa de som do sistema, 

media player ou navegador e etc. Ele pode salvar a gravação em vários formatos listados: Ogg, 

MP3, Flac, Wav (22kHz), Wav (44kHz) e SPX. 

 O programa permite o uso de placa de som do sistema de origem, microfone, áudio/vídeo 

player, qualquer aplicativo (como chamadas Skype com qualquer interação do usuário) e um 

programa definido pelo usuário para gravação. Ele também pode ser configurado para 

interromper a gravação se o limite do arquivo de saída definido pelo usuário, for alcançado. 

 O programa também traz um indicador de painel para Ubuntu, de onde o usuário pode 

facilmente acessar algumas opções como: exibir/ocultar janela, iniciar/parar a gravação e abrir o 

local onde a gravação está sendo salva. 

 Além disso, você pode configurar um temporizador manualmente dentro do Audio 

Recorder para agendar gravações, e o programa irá iniciar/parar/pausar a gravação em 

determinado tempo. 

FUNCIONALIDADES 

 Gravar áudios de microfones, webcams, placa de som do sistema, media player, 

navegador e etc 

 Permite chamadas Skype com qualquer interação do usuário 

 Salvar as gravações em diferentes formatos: 

 MP3 ·OGG ·FLAC ·WAV ·SPX 
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Imagem 1: Tela do Software 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Gnome-Audio-recorder  
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2. Softwares > 2.7. Autoração de DVD 

2.7.1 Devede  

Versão mais atual:  4.12.0 © 2018 - Desenvolvedor: Rastersoft 

 

Apresentação: Deveve é um conversor gratuito de vídeo para DVD de código aberto. Pode ser 

encontrado atarvés do link: https://devede.org/.  

O software transforma vários formatos de vídeo em uma imagem compatível com DVD Player de 

vídeo, VideoCD, Super VideoCD, China VideoDisc ou DivX / MPEG-4, que será oferecida para 

começar a gravá-la. 

FUNCIONALIDADES  

Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Devede 

 Converte: AVI para DVD, 

MP4 para DVD, MPG 

para DVD, DVD para AVI, 

DVD para MP4 e DVD 

para MPG. 

 Dividir o arquivo de 

vídeo em capítulos 

 Visualizar informações 

de vídeo/áudio 
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Imagem 2: Tela do software. 

 

Fonte: Software Gnome-sound-recorder 
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2. Softwares > 2.7. Autoração de DVD 

2.7.2 Imagination  

Versão mais atual: 3.0 (Março de 2011) 

Autor: Giuseppe Torelli 

 

Apresentação: O Imagination é um criador de slide shows de DVD leve e simples para o GNU / 

Linux. A Imagination foi concebida desde o inicio para ser rápida, leve e fácil de usar. Ele 

requer um codificador ffmpeg reproduza arquivo de fiolme e o libsox para manipular os 

áudios. 

 O aplicativo Imagination no momento apresenta 69 efeitos de transição, função aleatória para 

definir automaticamente uma transição aleatória em todos os slides selecionados, cortar / copiar / 

colar , textos nos slides, animações, edição de slides com editor de gradiente e exportação de 

slideshow. 

 

FUNCIONALIDADES  

Imagem 1: Tela do software. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Software Imagination 

 Criador de slides 

 Reprodutor de áudio e vídeos 

 Manipulação de vários 

formatos de arquivos. 
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Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Imagination. 
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2. Softwares > 2.8. Extrator (ripador) de CD / DVD 

2.8.1 Asunder 

Versão mais atual:  2.9.3 (c) 2018 - Autor: Eric Lathrop 

 

Apresentação: O Asunder é um ripper e codificador gráfico de CD de áudio para Linux. Pode ser 

encontrado através do link: http://littlesvr.ca/asunder/downloads.php.  

O software pode ser utilizado para salvar faixas de um CD de áudio como qualquer um dos 

arquivos WAV, MP3, OGG, FLAC, Opus, WavPack, Musepack, AAC e Monkey's Audio. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Pode salvar faixas de áudio como arquivos de áudio WAV, MP3, Ogg Vorbis, FLAC, 

Opus, Wavpack, Musepack, AAC e Monkey 

 Usa o CDDB para nomear e marcar cada faixa 

 Cria playlists do M3U 

 Permite codificar para vários formatos em uma sessão 

 Rip e codificação simultâneos 

 Permite que cada faixa seja de um artista diferente 

 Não requer um ambiente de área de trabalho específico 
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Imagem 1: Tela do software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Asunder 

Imagem 2: Tela do software 
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Fonte: Software Asunder  
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2. Softwares > 2.9 Gravador de Tela 

2.9.1 SimpleScreenRecorder 

Versão mais atual:  0.3.11 (c) 2018 - Desenvolvedor: Maarten Baert 

 

Apresentação: SimpleScreenRecorder é um software de screencast baseado em Qt feito para 

Linux, que foi criado como uma alternativa mais simples para programas como o FFmpeg, avconv 

e VLC. Pode ser encontrado através do link: 

http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/#download.  

 

FUNCIONALIDADES 

 Interface gráfica do usuário. 

 Registra a tela inteira ou parte dela, ou grava aplicativos OpenGL diretamente. 

 Sincroniza áudio e vídeo corretamente. 

 Reduz a taxa de quadros de vídeo se o seu computador estiver muito lento. 

 Totalmente multithreaded: pequenos atrasos em qualquer um dos componentes 

nunca irão bloquear os outros componentes, resultando em um vídeo mais suave e 

melhor desempenho em computadores com múltiplos processadores. 

 Pause e retome a gravação a qualquer momento, clicando em um botão ou 

pressionando uma tecla de atalho. 

 Mostra estatísticas durante a gravação (tamanho do arquivo, taxa de bits, tempo total 

de gravação, taxa de quadros real, ...). 

 Pode mostrar uma pré-visualização durante a gravação. 

 Usa bibliotecas libav / ffmpeg para codificação, por isso suporta muitos codecs e 

formatos de arquivo diferentes. 

 Também pode fazer streaming ao vivo. 
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software SimpleScreenRecorder.  



 
 
 

152 
 

 

2. Softwares > 2.10 Música 

2.10.1 Frescobaldi 

Versão mais atual:  2.20.0 © 2017 - Desenvolvedor: Wilbert Berendsen 

 

Apresentação: Frescobaldi é um editor para os arquivos de música do LilyPond. Ele pretende ser 

potente, porém leve e fácil de usar. Pode ser encontrado através do link: 

http://frescobaldi.org/download.  

O Frescobaldi é software livre, disponível sob a GNU General Public License. É projetado 

para rodar em todos os principais sistemas operacionais (GNU/Linux, Mac OS X e Microsoft 

Windows). Seu nome é devido a Girolamo Frescobaldi, um compositor italiano de música de 

teclado do final da Renascença e início do período Barroco. 

FUNCIONALIDADES 

 Recursos: Editor de texto com destaque de sintaxe e preenchimento 

automático,Visualização da música com recurso de apontar e clicar avançado, Tocador 

MIDI para prova de escuta dos arquivos MIDI gerados pelo LilyPond, Assistente de 

notas para configurar uma partitura musical, Gerenciador de recortes para armazenar 

e aplicar fragmentos de texto, de modelos ou de scripts, Use múltiplas versões do 

LilyPond e automaticamente selecione a versão correta, Navegador da documentação 

e ajuda do LilyPond embutidos, Interface de usuário com cores, fontes e atalhos de 

teclado configuráveis, Traduzido nos seguintes idiomas: Holandês, Inglês, Francês, 

Alemão, Italiano, Tcheco, Russo, Espanhol, Galício, Turco, Polonês, Português do Brasil 

e Ucraniano. 

 Funções musicais: Muda o tom da música, Muda a música do relativo para o absoluto e 

vice-versa, Muda o idioma utilizado para o nome das notas, Muda o ritmo (dobrar, 

reduzir à metade, adicionar ou remover pontos, colar) etc., Hifeniza a letra usando 

dicionários de hifenização de processadores de texto, Adiciona facilmente chaves, 

dinâmica, articulação usando o painel Quick Insert e Atualiza a sintaxe do LilyPond 

usando o convert-ly, com exibição das diferenças. 
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Frescobaldi 

Imagem 2: Tela do software. 

 



 
 
 

154 
 

 

Fonte: Software Frescobaldi 
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2. Softwares > 2.10 Música 

2.10.2 Rosegarden 

Versão mais atual:  18.6 (c) 2018 

Autor: Chris Cannam e Andy Green began Rosegarden 

 

Apresentação: O Rosegarden é um ambiente de composição e edição de música baseado em um 

sequenciador MIDI que apresenta um rico entendimento da notação musical e inclui suporte 

básico para áudio digital. Pode ser encontrado através do link: 

https://www.rosegardenmusic.com/getting/.  

O Rosegarden é um aplicativo atraente e fácil de aprender que roda no Linux, ideal para 

compositores, músicos, estudantes de música e pequenos ambientes de gravação em estúdio ou 

em casa. 

FUNCIONALIDADES 

 Edição: Maneiras intuitivas de gravar e editar notas. 

 MIDI: Gerenciando suas portas, bancos, programas e controladores MIDI sem precisar 

se lembrar de números. 

 Notação: Entrada, edição e impressão de partituras. 

 Áudio: Gravando, mixando e usando amostras e efeitos. 

 Synths: Tocando suas faixas MIDI através de sintetizadores hospedados, para um 

controle mais preciso. 

 Integração: Como o Rosegarden trabalha em conjunto com outro software. 
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156 
 

 

 

Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Rosegarden. 
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Imagem 2: Tela do software 

 

Fonte: Software Rosegarden 
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2. Softwares > 2.11 Multidisciplinar 

2.11.1 Ardora 

Versão mais atual:  18.6 (c) 2018 

Versão mais atual:  7.5 (c) 2017   Desenvolvedor: José Manuel Bouzán Matanza 

 

Apresentação: Ardora é um programa de software para professores, permitindo-lhes criar o seu 

próprio conteúdo web de uma forma simples. Pode ser encontrado através do link: 

http://webardora.net/descarga_ing.htm. 

O software não exige que o usuário possua qualquer conhecimento técnico prévio de 

web design e programação. Ardora 7 cria conteúdo sob a mais recente tecnologia web: html5, 

css3, javascript e php, por isso não há necessidade de instalar qualquer plugin. 

FUNCIONALIDADES 

Ardora permite criar mais de 35 tipos diferentes de atividades interativas, entre elas: 

 palavras cruzadas 

 buscas de palavras 

 atividades de preenchimento 

 painéis gráficos 

 simetrias 

 diagramas 

Permite também criar diferentes tipos de páginas multimídia: 

 galerias 

 vistas panorâmicas 

 zoom de imagens 

 mp3 ou mp4 players 

Há também as atividades de páginas dentro de um servidor: 

 anotações e álbum coletivo 

 cronogramas 

 cartaz 

 bate-papo 

 sistemas de comentários e gerenciadores de arquivos 

Essas funcionalidades são projetadas principalmente para o trabalho colaborativo entre os 

http://webardora.net/descarga_ing.htm
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alunos. 

 

Imagem 1: Tela do software. 

 

Fonte: Software Ardora  
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2. Softwares > 2.11 Multidisciplinar 

2.11.2 CmapTools 

Versão mais atual: 6.03 

Desenvolvedor: Equipe Cmap em parceria O Instituto de Cognição Humana e Máquina (IHMC) - 

Flórida(EUA) 

 

Apresentação: CmapTools é uma ferramenta para elaborar esquemas conceituais e representá-

los graficamente, ou seja, é um programa que lhe auxilia a desenhar mapas conceituais.  

A teoria dos mapas conceituais foi desenvolvida na década de 70 pelo pesquisador 

Joseph Novak, com base na teoria da aprendizagem significativa. O pesquisador define mapa 

conceitual como uma ferramenta para organizar e representar o conhecimento. Os conceitos 

parecem dentro de caixas e as relações entre eles são especificadas por meio de frases de 

ligação, que unem cada um dos conceitos. 

CmapTools apresenta acesso, via internet, a uma coleção de trabalhos que podem ser 

utilizados como referência para você começar a elaborar seus projetos. Todos os trabalhos 

desenvolvidos podem ser convertidos em formatos para apresentação na web. Desta forma, fica 

mais fácil a publicação e difusão do seu projeto em um ambiente virtual. 

CmapTools é um programa completo e muito útil. Vale a pena investir tempo para 

aprender a utilizá-lo. Você pode utilizar CmapTools em diversas situações e para diferentes 

finalidades, como instrumento de análise de um currículo, para os professores como técnicas 

didáticas e recursos de aprendizagem, como meio de avaliação, entre outras. 

Ferramentas oferecidas por CmapTools 

 

Em Cmap List Views (Visualização da Lista do Cmap), você encontra as opções para 

começar a desenhar seus mapas conceituais. Na aba Concepts (Conceitos), há um campo para 

digitar o nome do conceito. Após digitá-lo, para que ele apareça no seu projeto, basta pressionar 

Enter. Linking Phrases (Frases para link) é o local em que você fará as relações entre seus 

conceitos.  



 
 
 

161 
 

 

A aba Proposions (Proposições) é responsável por elaborar uma seqüência de conceitos. 

Ou seja, você digita no primeiro campo um conceito, no segundo campo a frase para conexão e 

no terceiro campo o conceito que deve se relacionar com o primeiro. Já a aba Cmap 

Outline(Contornos do Cmap) lhe mostra seus conceitos em forma de árvore, sendo possível 

visualizar as hierarquias entre as relações conceituais. 

Em Styles (Estilo), você personaliza a fonte do seu projeto, cores, forma de caixas de 

conceitos, estilos de conectores, entre outros. Você pode inserir anotações, como uma forma de 

comentário a algum conceito. O programa ainda oferece um dicionário, em língua inglesa, para 

você pesquisar um termo que você não saiba o significado, ou simplesmente para localizar um 

sinônimo para ele. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Construir seus Cmaps (mapas conceituais) em seus computadores  

 Compartilhá-los em servidores  

 Acessar e navegar em qualquer lugar 

 Criar automaticamente páginas web de seus mapas conceituais 

 

Imagem 1: Tela do software 

                          

Fonte: Software CmapTools 
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Imagem 2: Tela do software 

                  

Fonte: Software CmapTools. 
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2. Softwares > 2.11 Multidisciplinar 

2.11.3 Etoys 

Versão mais atual: Etoys 4.0 - Autores: Alan Kay, Dan Ingalls e Ted Kaehler 

 

Apresentação: O Etoys é um aplicativo de aprendizado baseado em Smalltalk que oferece aos 

usuários a capacidade de jogar e aprender, além de escrever seus próprios jogos. No seu próprio 

computador, você pode jogar e aprender com projetos existentes, escrever seus próprios e 

talvez até mesmo contribuir com software para uma versão futura. 

O mesmo possui um ambiente de criação rico em mídia com um modelo de objeto com 

script simples e poderoso para muitos tipos de objetos criados por usuários finais que são 

executados em muitas plataformas, e é gratuito e de código aberto. Inclui gráficos 2D e 3D, 

imagens, texto, partículas, apresentações, páginas da Web, vídeos, som e MIDI, etc. Inclui a 

capacidade de compartilhar desktops com outros usuários Etoy em tempo real, muitas formas de 

orientação imersiva e o jogo pode ser feito pela Internet. É multilíngue, funciona em mais de 20 

plataformas bit-identicamente e tem sido usado com sucesso nos EUA, Europa, América do Sul 

(Brasil, Colômbia, Argentina), Ásia (Japão, Coreia, Índia, Nepal) e em outros lugares. 

Todas as versões do Etoys são baseadas em linguagens de programação orientadas a 

objetos. O Squeak Etoys é executado em mais de 20 plataformas bit-identicamente. Existem 

versões escritas em três linguagens de programação. O original e mais amplamente usado é 

baseado no Squeak.  

FUNCIONALIDADES 

 Criar e adaptar jogos 

 Inserção de textos, imagens, som, vídeos, gráficos, páginas Web 

 Compartilhamentos em tempo Real 

 Multilíngue (Várias linguagem de programação)  

 Compatível com diversas Plataformas 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Computing_platform
https://en.wikipedia.org/wiki/Squeak
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Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software EToys 

 

Imagem 2: Tela do software 
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Fonte: Software EToys 
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2. Softwares > 2.11 Multidisciplinar 

2.11.4 GCompris 

Versão: 15.02 (c) 2015   Autor: Bruno Coudoin 

 

Apresentação: O GCompris é um software distribuído sob a licença GNU. Foi lançado em 2000 e pode 

ser encontrado na página de download do programa: http://gcompris.net/index-pt_BR.html 

 Desde o seu lançamento, o programa contou com a participação voluntária de programadores, 

tradutores e com a avaliação de professores. 

 O software é uma suíte de aplicativos educacionais que conta com diversas atividades nas áreas 

de ciências, geografia, leitura, aritmética, jogos de raciocínio lógico e etc. 

 Nessa versão, o GCompris conta com 139 atividades diferentes que auxiliarão na educação de 

crianças através de jogos e orientações lúdicas. 

 É uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico, memória, geometria, 

leitura, no uso do computador com digitação e utilização do mouse, na descoberta de sons, cores e 

etc. Sua interface é cheia de desenhos e intuitiva. 

Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

Fonte: Software GCompris. 
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FUNCIONALIDADES 

 Manipulação do teclado 

 Manipulação do mouse 

 Descobertas 

 O sistema Braille: aprendizado e diversão com o Braille. 

 Cores: misturas de luzes coloridas, tintas coloridas 

 Labirintos 

 Jogos de memória: com imagens, memória auditiva, com 

imagens contra o Tux 

 Atividades diversas 

 Sons: animais de fazenda, melodia, ritmo musical, estilos 

musicais do mundo, instrumentos musicais e composição 

no piano. 

 Experiências como: paraquedistas, opere uma comporta 

de canal, aprenda o ciclo da água, sistema elétrico com 

energia renovável, introdução a gravidade, pouso seguro, 

posicione seu satélite, eletricidade, pilote um submarino e 

corrida marítima com 1 ou 2 jogadores. 

 Diversão como: jogo de futebol, tuxpaint, editor de 

textos, crie um desenho ou uma animaçãao, retângulos e 

converse e desenhe com seus amigos. 

 Matemática-> Cálculo-> Álgebra: pratique as operações 

de soma, subtração e multiplicação. 

 Os mastigadores de números: iguais, diferentes, 

multiplos, fatorias ou primos. 

 Jogos de memória matemática: com adições, adições e 

subtrações, subtrações, multiplicações, divisões, 

multiplicações e divisões ou com todas as operações. 

 Jogos de memória matemática, contra o Tux. 

 Cálculo: acerte a balança, praticar a adição com um jogo 
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de tiro ao alvo. 

 Geometria: com ferramenta simples de desenho vetorial. 

 Numeração: dinheiro, devolva o troco do Tux, devolva o 

troco do Tux, incluindo os centavos, contagem de itens, 

jogo da memória com números, números com pares de 

dados, o chapéu mágico, números em ordem, praticar 

subtração em um jogo divertido, adivinhar um número e 

ligue os pontos. 

 Quebra-cabeças: monte o quebra-cabeça, quebra-cabeça 

Tangram, construa o mesmo modelo, torre de Hanói 

simplificada, explorador de fotos, quebra-cabeça de peças 

deslizantes, torre de Hanói, sudoku, jogo dos quinze, 

apague as luzes. 

 Leitura 

 Aprendizado de idioma: enriqueça seu vocabulário, 

prática de leitura na horizontal ou vertical, nome da 

imagem, jogo da memória com números por extenso e o 

clássico jogo da forca. 

 Estratégia:  

 Pratique xadrez: Aprender a jogar xadrez. 

 Sair: Fecha o aplicativo. 

 Sobre: Exibe informações sobre o software. 

 Configurações: altera o idioma, fonte / ativa ou desativa 

música, efeito, zoom, tela inteira, lembrete de nível do 

usuário e tempo. 

 Ajuda: exibe o manual e informações sobre o software. 
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Imagem 2: Tela do software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software GCompris 
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2. Softwares > 2.12 Navegador 

2.12.1 Google Chrome 

Versão mais atual:  62.0.3202.62 (c) 2017 - Desenvolvedor: Google Inc 

 

Apresentação: Google Chrome é um navegador Web. Pode ser encontrado através do link: 

https://www.google.com/chrome/.  

O Google Chrome também é o principal componente do Chrome OS onde funciona como uma 

plataforma para executar aplicativos da web. O software é atualmente o navegador mais 

utilizado. 

FUNCIONALIDADES 

 Navegar em sites 

 Sugestão automática de buscas 

 Preenchimento automático de formulários a partir de informações 

salvas 

 

Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Google Chrome 

https://www.google.com/chrome/
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2. Softwares > 2.12. Navegador 

2.12.2 Firefox ESR 

Versão mais atual: 52.9.0 (c) 2018 

Autor: Mozilla Foundation; Mozilla Corporation 

 
Apresentação:  O Firefox ESR é uma versão do Firefox voltada para instituições, como empresas e 

universidades, que queiram oferecer um navegador customizado e padronizado em uma ampla 

quantidade de dispositivos. Pode ser encontrado através do link: https://www.mozilla.org/en- 

US/firefox/organizations/ 

 A edição é chamada de ESR (“Versão de Suporte Estendido”) e está disponível para qualquer 

organização que queira utilizar o aplicativo como seu navegador preferido para empregados ou 

alunos, com todas as opções da versão comum. 

 O software é compatível com Windows, Linux e Mac, está disponível em todos os idiomas 

contidos na edição comum e não há alternativas para sistemas operacionais móveis. Uma de suas 

vantagens é a adição de ferramentas para que profissionais de TI possam atualizar vários dispositivos 

com facilidade. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Página Nova aba: O Firefox oferece acesso a um grande conteúdo toda vez que 

você abre uma nova aba. É possível personalizar esta página passando o mouse 

sobre as seções e miniaturas, ou clique no ícone de engrenagem no canto superior 

direito para mais opções. 

 Barra de pesquisa: A barra de endereços do Firefox mostra sugestões baseadas 

em seus favoritos, marcadores, histórico, abas abertas e pesquisas populares. 

 Menu Ações da página: O menu Ações da página na barra de endereços permite 

adicionar páginas aos favoritos, copiar links ou os enviar por e-mail, capturar telas. 

 Navegação privativa: Permite navegar na internet sem salvar qualquer 

informação em seu computador sobre que sites ou páginas visitou. 

 Sincronização de contas: É possível criar uma conta Firefox para poder levar suas 

informações de navegação ao utilizar o navegador em outro computador. Para 

isto, clique no   , selecione Entrar no Sync e siga as instruções para criar sua conta.  

Após isso basta entrar na conta criada. 
 

file:///C:/Users/benjamin/Downloads/Projeto%20UCAs/Caderno_UCAs_v7_2019.docx%23KLettres
http://www.mozilla.org/en-
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Imagem: Tela do Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Firefox ESR 
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2. Softwares > 2.13 Jogos 

2.13.1 Blinken 

Versão mais atual: 4.8.2 © 1978-2012 

Desenvolvedor: Albert Astals Cid 

 

Apresentação:  O Blinken é baseado em um jogo eletrônico lançado em 1978, que desafia os 

jogadores a lembrar sequências de duração crescente.O objetivo é obter uma pontuação alta - 

cada etapa da sequência vale um ponto, portanto, a entrada correta de uma sequência de 8 luzes 

vale 8 pontos na tabela de recordes. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Na face do dispositivo, existem 4 botões de cores diferentes, cada um 

com seu próprio som característico. Estes botões acendem 

aleatoriamente, criando a sequência que o jogador deve então 

recordar. 

 Se o jogador obtiver sucesso em lembrar a sequência de luzes na 

ordem correta, ele avançará para o próximo estágio, onde uma 

sequência idêntica com um passo extra será apresentada. 

 Se o jogador cometer um erro, o jogo é perdido e o jogador deve 

começar de novo desde o início. 
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Blinken  
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2. Softwares > 2.13 Jogos 

2.13.2 Bomber 

Versão mais atual: 0.4 © 2004-2016 

Desenvolvedor: John-Paul Stanford 

 

Apresentação: Bomber é um jogo de arcade para um único jogador. O jogador está invadindo 

várias cidades em um avião que está diminuindo de altura. 

O objetivo do jogo é destruir todos os edifícios e avançar para o próximo nível. Cada nível fica um 

pouco mais difícil, aumentando a velocidade do avião e a altura dos edifícios. 

 

FUNCIONALIDADES 

 O jogador está pilotando um avião em uma cidade. O avião voa da 

esquerda para a direita. Toda vez que ele desaparece do lado da área 

de jogo, ele reaparece no lado esquerdo novamente, mas mais baixo 

do que era antes. 

 O jogador tem que destruir todos os edifícios para limpar o nível. Se o 

avião colidir com um prédio, o jogador perde uma vida e o avião é 

movido para o canto superior esquerdo da área de jogo novamente. 

 Edifícios são destruídos por bombas caindo sobre eles. Isso pode ser 

feito clicando no botão esquerdo do mouse ou pressionando a tecla " 

Espaço ". A bomba cairá do avião e acertará qualquer coisa 

diretamente abaixo dela. 

 Depois de limpar um nível, o jogador avança para o próximo nível. 

Cada nível fica um pouco mais difícil do que o nível anterior, pois os 

edifícios ficam mais altos e o avião fica mais rápido. 
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Bomber  
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2. Softwares > 2.13 Jogos 

2.13.3 Bovo 

Versão mais atual:  1.0 © 2002 -2018 

Desenvolvedor: Aron Boström < aron.bostrom@gmail.com > 

 

Apresentação: Bovo é um Gomoku (do japonês 五 目 並 lit - lit. "cinco pontos") como jogo para 

dois jogadores, onde os oponentes se alternam colocando seus respectivos pictogramas no 

tabuleiro de jogo. (Também conhecido como: Connect Five, Five in a row, X e O, Naughts e 

Crosses). 

FUNCIONALIDADES 

 Se você é o primeiro jogador - começa o jogo colocando seu 

pictograma em qualquer lugar no campo de jogo. Se você for o 

segundo jogador, espere até que o primeiro jogador coloque o 

pictograma e faça o mesmo você mesmo. 

 Você pode colocar sua marca em qualquer quadrado no campo, a 

menos que ele já esteja ocupado por outra peça do jogo 

(independentemente de ser o seu pictograma ou o do seu oponente). 

 Você tem que colocar suas peças de uma forma que impeça seu 

oponente de conectar cinco marcas em uma linha contínua vertical, 

horizontal ou diagonal. 

 Ao mesmo tempo, você precisa conectar cinco de suas próprias peças 

em uma linha contínua, vertical, horizontal ou diagonal. 
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Bovo  
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2. Softwares > 2.13 Jogos 

2.13.4 Freeciv 

Versão mais atual: 2.0 beta © 1996-2018 

Desenvolvedor: Peter Joachim Unold : pjunold_at_daimi.aau.dk/ Claus Leth Gregersen : 

leth_at_daimi.aau.dk/ Allan Ove Kjeldbjerg : allan_at_daimi.aau.dk 

 

Apresentação:  Freeciv é um jogo de computador, para um ou mais jogadores, que simula um 

combate entre as grandes civilizações da história, por poder e territórios. 

O jogador assume o comando de uma civilização (existem dezenas de opções, relativas a 

povos ou culturas de todos os continentes e todos os momentos da história) e precisa, ao longo 

das rodadas, cuidar de construir cidades, campos de plantio, minas, estradas, etc. Assume a 

posição de chefe da civilização escolhida, podendo inclusive enfrentar revoltas e insatisfação 

popular. Além das construções, o jogador também precisa organizar a distribuição de fundos, 

orientar a pesquisa científica e escolher o regime político da civilização adequado de acordo com 

o momento histórico. 

Paralelamente à construção, o jogo também envolve destruição: criar exércitos para atacar e 

dominar civilizações rivais é o objetivo último, pois vence aquele que conseguir dominar o 

planeta ou que tiver a maior extensão territorial ao fim dos tempos (determinado antes de se 

iniciar) 

 

FUNCIONALIDADES 

 Número mínimo de jogadores. 

 Ritmo das pesquisas tecnológicas. 

 A presença ou não de jogadores controlados por computador. 

 Se bárbaros (controlados por computador) devem invadir o território 

de outro jogador. 

 A distância mínima entre as cidades. 

 Como a distribuição dos continentes e ilhas devem ser distribuídas ao 

longo do mapa. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_de_computador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protesto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa_cient%C3%ADfica
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Freeciv  
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2. Softwares > 2.13 Jogos 

2.13.5 Freecol 

Versão mais atual: 0.11.6 © 2002–2015 - Desenvolvedor: A Equipe FreeCol 

 

Apresentação: FreeCol é um jogo de estratégia baseado em turnos baseado no antigo jogo 

Colonization , é similar ao Civilization. O objetivo do jogo é criar uma nação independente. Você 

começa com apenas alguns colonos desafiando os mares tempestuosos em busca de novas 

terras. Você os guiará na colonização de um novo mundo. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Painel principal 

Se você iniciar o FreeCol sem opções de linha de comando, o jogo será aberto 

primeiro um diálogo que permite que você continue um jogo já iniciado, para 

iniciar um novo jogo, para abrir um jogo salvo, para abrir o editor de mapa, 

para definir várias opções, e para sair. 

Se você decidir começar um novo jogo, você será presenteado com outro 

diálogo, que lhe permite iniciar um jogo single-player, para recuperar uma 

lista de servidores de meta.freecol.org, para participar de um jogo multi-

player, ou para começar um novo jogo multiplayer. 

 Novo jogo 

Se você iniciar um novo jogo para um jogador ou para vários jogadores, 

também deve decidir se deve usar vantagens nacionais fixas ou selecionáveis, 

ou nenhuma vantagem nacional em absoluto. No jogo original, as vantagens 

nacionais eram sempre fixas. Os holandeses, por exemplo, sempre tiveram 

uma vantagem comercial. Você também deve decidir qual conjunto de regras 

usar. No momento, o FreeCol vem com duas regras conjuntos, ou seja, 

"FreeCol" (o padrão) e "Classic". No futuro, nós iremos 

provavelmente distribuir conjuntos de regras adicionais contribuídos pelos 

jogadores. Se você se juntar outro jogo, você deve aceitar as configurações 

selecionadas pelo proprietário do jogo. 

 Nível de dificuldade 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.freecol.org/about.html&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhj_99qlPX1Qyi8PjdW8_kisdvIw_w#original
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A próxima tela permite que você selecione um nível de dificuldade 

apropriado. O jogo vem com cinco níveis de dificuldade pré-definidos: “Muito 

Fácil”, “Fácil”, “Normal” (o padrão), “Hard” e “Very Hard”. O nível é definido 

por cerca de dois dezenas de configurações diferentes, como a quantidade 

de ouro com a qual você inicia o jogo. 

Se você selecionar "Muito Fácil", por exemplo, você começará com 1000 ouro, 

se você selecione "Fácil", você começará com apenas 300 de ouro, e em níveis 

mais altos você comece inteiramente sem um centavo. Você também pode 

criar seu próprio nível de dificuldade personalizado. Basta selecionar o nível 

de dificuldade mais próximo do que você deseja (ou seja, selecione “Very 

Hard” se você quer um nível de dificuldade ainda mais difícil) e pressione o 

botão “editar” para altere as configurações. Por favor, note que o alcance de 

todas as configurações é limitado. 

 

Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Freecol 
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 6 Xadrez (Gnome-chess) 

Versão mais atual: 3.14.0 (c) 2010-2014. (FANJUL, 2018) 

Autores: Robert Ancell e Michael Catanzaro 

 

Apresentação: Xadrez é um software distribuído sob a licença GNU. Mais informações podem ser 

encontradas na página do projeto GNOME: https://wiki.gnome.org/Apps/Chess. 

O software é um jogo de xadrez 2D que pode ser jogado contra a máquina ou contra outro usuário a 

partir da movimentação de peças em um tabuleiro no formato 8x8. No total, o jogo é composto por 16 

peças para cada jogador, sendo elas, oito peões, dois cavalos, duas torres, dois bispos, um rei e uma 

dama. O jogo de xadrez é um dos mais populares do mundo. Segundo historiadores, ele foi originado a 

partir de um antigo jogo de tabuleiro chamado Chaturanga, praticado na Índia. 

É uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico do usuário. 

FUNCIONALIDADES 

 Novo jogo: Inicia uma nova partida. 

 Preferências: Altera o jogador oponente, Cor das peças, 

Dificuldade, Tempo limite e a aparência do jogo. 

 Ajuda: Exibe o manual e informações sobre o software. 

 Sobre: Exibe informações sobre o software. 

 Sair: Fecha o aplicativo. 

 Desfazer: Desfaz uma ou mais movimentações de peças 

dos usuários 

 Abre um jogo salvo: Abre um jogo previamente salvo. 

 Salva o jogo atual: Salva o jogo atual. 

 Render-se ao seu oponente: Rende-se ao oponente e 

encerra o jogo 

 

file:///C:/Users/benjamin/Downloads/Projeto%20UCAs/Caderno_UCAs_v7_2019.docx%23KLettres
https://wiki.gnome.org/Apps/Chess
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Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Software Gnome-chess 
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 7 GnuGo 

Versão mais atual:  3.8 © 1989-2009 

Desenvolvedor: Man Lung Li, Wayne Iba, Daniel Bump , David Denholm, Gunnar Farnebäck , Nils Lohner , 

Jerome Dumontel , Tommy Thorn , Nicklas Ekstrand , Inge Wallin , Thomas Traber, Douglas Ridgway e Teun 

Burgers. , Tanguy Urvoy , Thien-Thi Nguyen, Heikki Levanto, Mark Vytlacil, Adriaan van Kessel, Wolfgang 

Manner, Jens Yllman, Don Dailey, Mans Ullerstam, Arend Bayer , Trevor Morris, Evan Berggren Daniel, 

Fernando Portela, Paul Pogonyshev, SP Lee, Stephane Nicolet, Martin Holters e Grzegorz Leszczynski. 

 

Apresentação:  O GNU Go é um programa gratuito que joga o jogo Go . O GNU Go jogou 

milhares de jogos no servidor NNGS Go. O GNU Go agora também está tocando regularmente no 

Legend Go Server em Taiwan, no servidor WING no Japão, e muitos voluntários executam 

clientes GNU Go no KGS . O GNU Go estabeleceu-se como o principal programa não comercial 

nos recentes torneios em que participou. 

Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software GnuGo 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=http://senseis.xmp.net/%3FGo&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjLQ9qdB17WKLECHOgpkBAQrAiKHQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=http://lgs.taiwango.net/&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhghiSgQSFYqjH_-hw5rKLlr6EyMDw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=http://kgs.kiseido.com/&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgdD_GdJHCMpeHLxBzBQ0m3AiByMA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.gnu.org/software/gnugo/tournaments.html&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgKKsYE-ghnrZWu98TNCUPnM4bFJA
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FUNCIONALIDADES 

Opções de linha de commando: 

 help ', ' -h ' 

 Imprima uma mensagem de ajuda descrevendo as opções. 

Isso também informará os padrões de vários parâmetros, o 

mais importante, o nível e o tamanho do cache. Os valores 

padrão desses parâmetros podem ser definidos antes de 

serem compilados pelo configure . Se você esquecer os 

padrões, você pode descobrir usando ' --help '. 

 ' - tamanho da placa ' 

 Defina o tamanho da placa 

 ' --komi num ' 

 Defina o komi 

 ' nível de nível ' 

 O GNU Go pode jogar com diferentes forças e velocidades. 

O nível 10 é o padrão. Diminuir o nível tornará o GNU Go 

mais rápido, mas menos preciso em sua leitura. 

 ' --quiet ', ' --silent ' 

 Não imprima direitos autorais e outras mensagens. 

Mensagens especificamente solicitadas por outras opções 

de linha de comando, como ' --trace ', não são suprimidas. 

 ' -l ', ' --infile filename ' 

 Carregue o arquivo SGF nomeado. O GNU Go irá gerar um 

movimento para o jogador que está prestes a se mover. Se 

você quiser sobrescrever isto e gerar um movimento para 

o outro jogador, você pode adicionar a opção ' --color 

<color> ' onde <color> é black ou white . 

 ' -L ', ' --until move ' 

 Pare de carregar antes de o movimento indicado ser 

reproduzido. move pode ser o número de movimento ou a 

localização. 

 ' -o ', ' --outfile filename ' 

 Escrever saída sgf para arquivo 
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 ' -O ', ' --output-flags flags ' 

 Adicione informações úteis ao arquivo sgf. Sinalizadores 

podem ser 'd', 'v' ou ambos (ou seja, 'dv'). Se 'd' for 

especificado, os dragões mortos e críticos serão marcados 

no arquivo sgf. Se 'v' for especificado, as avaliações de 

movimento ao redor do quadro serão indicadas. 

 ' modo de modo ' 

 Força o modo de jogo ('ascii', 'emacs', 'gmp' ou 'gtp'). O 

padrão é ASCII, mas se nenhum terminal for detectado, o 

GMP (Go Modem Protocol) será assumido. Na prática, isso 

geralmente é o que você quer, então talvez você nunca 

precise dessa opção. 

 ' --resign-allowed ' 

 O GNU Go renunciará aos jogos se esta opção estiver 

ativada. Este é o padrão, a menos que você construa o 

mecanismo com a opção de configuração '- disable-

resignation-allowed '. Infelizmente, o protocolo Go 

Modem não tem nenhuma cláusula para aprovar uma 

renúncia, portanto esta opção não tem efeito no modo 

GMP. 

 ' --nunca renunciar ' 

 O GNU Go não irá renunciar aos jogos. 

 ' --resign-allowed ' 

 O GNU Go irá renunciar a jogos perdidos. Este é o padrão. 
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 8 Granatier 

Versão mais atual: 4.14.2-1 © 2014 

Desenvolvedor: Debian: Maximiliano Curia <maxy@debian.org>. 

 

Apresentação: É um clone do clássico jogo Bomberman, inspirado no trabalho do clone 

Clanbomber. 

FUNCIONALIDADES 

Você pode alterar os pontos necessários para ganhar o jogo e o 

tempo de uma rodada. Depois que o tempo acabar, o modo de 

morte súbita será iniciado. 

Além disso, você pode ajustar a velocidade inicial, o alcance da 

bomba e o arsenal de bombas. 

 

 

Imagem 1: Tela do software 
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Fonte: Software Granatier  
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 9 Kanagram 

Versão mais atual: 0.2 © 2005-2018 

Desenvolvedor: Jeremy Whiting jpwhiting@kde.org / Joshua Keel joshuakeel@gmail.com / Danny Allen 

danny@dannyallen.co.uk 

 

Apresentação: O Kanagram é um jogo baseado em anagramas de palavras: o quebra-cabeça é 

resolvido quando as letras da palavra embaralhada são colocadas novamente na ordem correta. 

Não existe limite de tempo ou tentativas para resolver a palavra. Incluído com o Kanagram estão 

vários vocabulários prontos para jogar, com muitos mais disponíveis na Internet. 

 

FUNCIONALIDADES 

 O alternador de vocabulário permite ao usuário 

rapidamente alterar o vocabulário ativo clicando nele: o 

botão esquerdo do mouse avança para o próximo 

vocabulário, o botão direito do mouse permite a você 

retornar para o vocabulário anteriormente utilizado.  

 No centro do quadro negro está o anagrama a ser 

resolvido.  

 Este é o botão Iniciar/Parar o temporizador que permite-

lhe controlar o temporizador de pontuações.  

 Quando o botão Dica é pressionado, uma pequena frase 

aparecerá, descrevendo a palavra embaralhada atual.  

 O botão Revelar palavra resolve a palavra atual.  

 Manual do Kanagram 6. A Caixa de entrada permite a você 

digitar suas tentativas para resolver a palavra 

embaralhada atual.  

 O botão Enter permite-lhe verificar se a sua resposta está 

correta. Esta função também é fornecida pela tecla Enter.  

 Este é o botão Configurar, que abre o diálogo Configurar o 

mailto:joshuakeel@gmail.com
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Kanagram.  

 O botão Ajuda é especial, ele revela 3 sub-botões. Estes 

botões são exibidos quando o botão Ajuda é focado e 

fornece acesso ao Manual do Kanagram (este documento) 

e as caixas de diálogo Sobre o Kanagram e Sobre o KDE:  

 O botão Sair fecha o aplicativo 

  

 

Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Kanagram  
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 10 Kapman 

Versão mais atual:  1.1.0 © 2008-2016 

Desenvolvedor: Thomas Gallinari 

 

Apresentação: Clone do bem conhecido jogo Pac-Man. 

FUNCIONALIDADES 

 Você deve correr pelo labirinto para comer todas as pílulas 

sem ser capturado por um fantasma. Ao comer um 

energizador, Kapman consegue comer fantasmas por alguns 

segundos. Quando um estágio é limpo de pílulas e 

energizador, o jogador é levado para o próximo estágio com 

um aumento na velocidade do jogo. 

 

Imagem 1: Tela do software 

 



 
 
 

196 
 

 

Fonte: Software Kapman  



 
 
 

197 
 

 

2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 11 KBlackbox 

Versão mais atual: 0.4.0  © 1999 -2018 

Desenvolvedor:  Nicolas Roffet  <nicolas-kde@roffet.com>/Robert Cimrman  

<cimrman3@students.zcu.cz> 

 

Apresentação: Jogo de esconde-esconde jogado em uma grade de caixas onde o computador 

escondeu várias bolas. A posição das bolas escondidas pode ser deduzida disparando feixes na 

caixa. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Usando lasers e colocando bolas e marcadores deduzir a 

posição dos átomos escondidos dentro da caixa preta. 

 O cursor pode ser movido ao redor da caixa com as teclas 

padrão de movimento do cursor ou o mouse. A troca de lasers 

ou marcação de caixas pretas é feita com o botão esquerdo 

do mouse , ou pressionando a tecla Return ou Enter . 

 Você também pode arrastar e soltar as bolas e os marcadores 

com o mouse. 

 Você pode marcar os campos onde acha que uma bola 

também não pode estar. Basta pressionar o botão direito do 

mouse. Muitas vezes ajuda você a encontrar uma área onde 

uma bola poderia ser. Para apagar qualquer marca, pressione 

a mesma tecla ou o botão do mouse novamente. 

 Quando você acha que a configuração de bolas que você 

colocou está correta, pressione o botão "Feito!" botão. Você 

será informado se está correto ou não e receberá sua 

pontuação. 
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software KBlackbox  
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 12 KBlocks 

Versão mais atual:  0.4 © 2008   Desenvolvedor: Mauricio Piacentini 

 

Apresentação: O KBlocks é também um software integrante do projeto KDE, comunidade 

internacional de software livre que produz diversos aplicativos multiplataforma. Ele pode ser 

encontrado no site de downloads do projeto KDE: http://download.kde.org. 

A ideia do software é empilhar blocos em queda de forma com que linhas fiquem preenchidas 

por completo. Quando a mesma estiver completa, ela é removida, sobrando mais espaço para o 

empilhamento de novos blocos. 

Através dos cursores do teclado, os blocos são deslocados na tela para a esquerda ou direita. 

Quando pressionado o cursor para baixo, o bloco cai mais rápido e a tecla de cima gira o bloco. Tais 

cursores também podem ser alterados através do menu de Configuração do aplicativo. O jogo termina 

quando não existir mais espaço em tela para o empilhamento de novos blocos. 

É uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento de raciocínio lógico do usuário e sua 

agilidade, através de movimentos rápidos e bem definidos na escolha do melhor lugar para empilhar 

os blocos. 

FUNCIONALIDADES 

 Jogo solitário: Inicia um novo jogo contra a máquina. 

 Humano vs IA: Inicia um novo joga contra a Inteligência Artificial da máquina, páreo 

a páreo. 

 Pausar: Pausa o jogo atual. 

 Mostrar recordes: Mostra os usuários melhores colocados de acordo com sua 

pontuação. 

 Sair: Fecha o aplicativo. 

 Configurações: Mostra ou esconde a barra de ferramentas / Altera dificuldade / 

Configura atalhos, temas, etc. 

 Dificuldade: Fácil, Média e Difícil. 

 Ajuda: Exibe o manual e informações sobre o software. 

 

 

http://download.kde.org/
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Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software KBlocks 

 

Imagem 2: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software KBlocks 
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 13 KBounce 

Versão mais atual: 0.10 © 2000 -2018 

Desenvolvedor: Stefan Schimanski < schimmi@kde.org > /Sandro Sigala < ssigala@globalnet.it > / 

Benjamin Meyer < ben+kbounce@meyerhome.net > / Tomasz Boczkowski < tboczkowski@onet.pl > 

 

Apresentação: Jogo de arcade para um único jogador com os elementos do quebra-cabeça. É 

jogado em um campo, cercado por uma parede, com duas ou mais bolas pulando dentro das 

paredes. O objetivo do jogo é construir novas paredes para diminuir o tamanho do campo ativo. 

 

FUNCIONALIDADES 

 O jogador é apresentado um campo de azulejos retangulares cercados por parede. 

Duas ou mais bolas se movem no campo e saltam das paredes. O objetivo do jogo é 

limitar o tamanho da sala em que as bolas estão. 

 O tamanho da área ativa do campo é diminuído fazendo novas paredes que 

envolvem áreas sem bolas. Para completar um nível, o jogador deve diminuir o 

tamanho do campo ativo em pelo menos 75% dentro do tempo permitido. 

 Novas paredes são construídas clicando-se com o botão esquerdo do mouse em 

uma área ativa do campo, ponto em que duas paredes começarão a crescer em 

direções opostas a partir do quadrado onde o mouse foi clicado. Apenas uma 

parede em cada direção pode estar crescendo. tela a qualquer momento. 

 Quando o mouse está no campo, o cursor é mostrado como um par de setas 

apontando em direções opostas, horizontalmente ou verticalmente. As setas 

apontam na direção em que as paredes crescerão quando o botão esquerdo do 

mouse for clicado. Essa direção pode ser alterada clicando no botão direito do 

mouse. 

 Uma nova parede tem uma "cabeça" que se afasta do ponto onde o mouse foi 

clicado. Uma parede não é permanente até que esta "cabeça" entre em outra 

parede. Se uma bola colidir com qualquer parte da parede, exceto a cabeça, antes 

que a cabeça entre em outra parede, a nova parede desaparecerá completamente 

e uma vida será perdida. Se uma bola colidir com a cabeça na direção do 

crescimento da parede, a parede deixará de crescer e ficará permanente, sem 

perda de vida. Se uma bola colidir com a cabeça de qualquer outro lado, a bola irá 

rebater e a parede continuará a crescer normalmente. 
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software KBounce  
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 14 KBreakout 

Versão mais atual:  1.2.0 © 2008-2016   Desenvolvedor: Stephanie Whiting 

 

Apresentação: O jogador é presenteado com um campo de jogo contendo um número de 

tijolos. Uma bola viaja através da tela, saltando fora das paredes superiores e laterais. Quando 

um tijolo é atingido, a bola é quicada e o tijolo é destruído. O jogador perde uma vida quando a 

bola toca o fundo do campo. Para evitar que isso aconteça, o jogador tem que usar uma barra 

móvel para saltar a bola para cima, situada na parte inferior da janela. O objetivo do jogo é 

progredir através dos níveis que destroem todos os tijolos presentes em cada um, e tentar obter 

um recorde.  

 

FUNCIONALIDADES 

 O jogador é presenteado com um campo de jogo contendo um número de tijolos. 

Uma bola viaja através da tela, saltando fora das paredes superiores e laterais. 

Quando um tijolo é atingido, a bola é quicada e o tijolo é destruído. O jogador 

perde uma vida quando a bola toca o fundo do campo. Para evitar que isso 

aconteça, o jogador tem que usar uma barra móvel para saltar a bola para cima, 

situada na parte inferior da janela. O objetivo do jogo é progredir através dos 

níveis que destroem todos os tijolos presentes em cada um, e tentar obter um 

recorde. 

 Alguns tijolos têm um comportamento especial ou podem deixar um presente cair 

quando atingido. Os presentes podem ser pegos com a barra, seu comportamento 

pode ser positivo ou negativo. Para mais informações sobre os diferentes tipos de 

tijolos e presentes, veja o próximo capítulo. 

 Para disparar a bola pressione a barra de espaço, para mover a barra use o mouse 

ou as setas. A bola quicará na direção do lado da barra que quicou ao ser atingida, 

quanto mais ela salta perto da extremidade esquerda da barra, mais ela irá saltar 

para a esquerda, o mesmo se aplica para o lado direito; se ele pular no meio da 

barra, ele irá pular direto para o topo. 

 Se você ativar a opção Fire on mouse click na caixa de diálogo de configurações, 

você pode clicar com o botão esquerdo do mouse para disparar. Ativar a opção fará 

o jogo roubar o cursor do mouse, pausar o jogo para recuperar o cursor. 
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software KBreakout 
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 15 Kbruch 

Versão mais atual: 4.0 © 2002-2019 

Desenvolvedor: Sebastian Stein 

 

Apresentação: KBruch é um aplicativo para Linux muito simples e roda facilmente no sistema. 

Com ele você treina frações de diversas formas e aprimora a sua velocidade de raciocínio. O 

programa pode ser considerado como um pequeno jogo, repleto de funções e possibilidades. 

A interface do programa é simples e sem muitas opções e menus complexos, permitindo que até 

uma criança em idade escolar possa utilizá-lo sem grandes dificuldades. Ideal para quem deseja 

estudar matemática e cálculos. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Operações matemáticas utilizando as quatros operações 

 Conversão de dados numéricos 

 Manipulação de variáveis numéricas 

 Exercício Aritmético: 

 Exercício de Comparação 

 Exercício de Conversão 
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Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Kbruch 
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 15 KDiamond 

Versão mais atual: 1.5 ©  2008-2010 

Desenvolvedor: Stefan Majewsky 

 

Apresentação: Jogo de quebra-cabeça para um jogador. 

Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software KDiamond 
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FUNCIONALIDADES 

 Quando uma linha foi removida e os diamantes caíram para preencher lacunas, 

pode ser que novas linhas sejam compostas. Tente conseguir tais cascatas ao 

selecionar um par de diamantes, pois você ganhará pontos extras: Você ganha 1 

ponto para a linha que você construiu, 2 pontos para a primeira cascata, 3 pontos 

para uma possível próxima cascata, e assim por diante. 

 Tente construir linhas com mais de 3 diamantes: você ganhará um segundo extra 

para cada dois diamantes extras removidos. 

 O número de tipos de diamantes aumenta ao escolher os níveis de dificuldade 

Difícil, dificultando a criação de linhas. Em contraste, o tamanho do tabuleiro 

aumentará nos níveis de dificuldade Fácil para facilitar a localização de um 

movimento. 

 O jogo irá parar quando não houver mais movimentos possíveis. Especialmente nos 

níveis de dificuldade Difícil, você deve ter isso em mente ao escolher seu próximo 

passo. 
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 16 KFourinLine 

Versão mais atual: 18.04.3 10 de Julho de 2018 

- Autores: Martin Heni Design e código do jogo / Johann Ollivier Lapeyre Gráficos / Eugene Trounev 

Gráficos 

 

Apresentação: O KFourInLine é um jogo de tabuleiro para dois jogadores que segue as regras 

específica do jogo. Os jogadores tentam construir uma fila de quatro peças, usando estratégias 

diferentes. As peças são colocadas num tabuleiro. O jogo também poderá ser jogado contra o 

computador.  

FUNCIONALIDADES 

Como Jogar: 

Quando o KFourInLine é carregado, você poderá selecionar a dificuldade ou iniciar um 

jogo de dois jogadores. Se preferir, poderá também escolher a sua cor e selecionar a cor 

que inicia o jogo.  

Cada jogador é representado por uma cor (por exemplo, amarela ou branca para o 

primeiro jogador e vermelha para o segundo). O objetivo do jogo é conseguir alinhar 

quatro peças adjacentes da sua cor numa linha, coluna ou numa diagonal.  

Os jogadores movimentam-se por turnos. Em cada turno, o jogador poderá colocar uma 

das suas peças numa das sete colunas, onde cada peça irá cair para o local livre mais 

abaixo isto é irá cair até que atinja o chão ou outra peça.  

Depois de um jogador ter efetuado as suas colocações, é a vez do segundo jogador. Isto é 

repetido até que o jogo termine, o que acontece quando um dos jogadores tiver quatro 

peças numa linha, coluna ou diagonal ou quando não for possível efetuar mais nenhuma 

jogada porque o tabuleiro ficou cheio.  

O jogador que conseguir ter quatro peças numa linha, coluna ou diagonal ganha o jogo. Se 

não puderem ser feitas mais jogadas, mas nenhum dos jogadores tiver ganho, o jogo 

termina empatado. 

Regras, estratégias e dicas do jogo: 

O tabuleiro está separado em diversas regiões.  

O tabuleiro do jogo é construído com base em campos de 7x6 que serão preenchidos de 

baixo para cima. Os campos são marcados com a cor do jogador que efetua a jogada atual. 

No topo de cada coluna aparece uma seta colorida que mostra onde a última peça foi 

colocada.  

A área de estado mostra qual jogador é controlado pelo seu dispositivo respectivo. Um 
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jogador local poderá indicar as jogadas com o teclado ou o mouse, um jogador remoto 

aparece como uma rede e, finalmente, um computador significa que terá um computador 

controlando o jogador.  

 

A área de estado mostra os nomes dos jogadores e o nível do adversário-computador. 

Além disso, aparece o número de jogos ganhos, perdidos, empatados e interrompidos 

para ambos os jogadores. O jogador que joga a seguir é indicado pelo nome realçado do 

jogador. A barra de estado, no fundo do tela, mostra o estado do jogo e qual o próximo 

jogador a jogar. 

 

Imagem 1: Tela do software 

        

Fonte: Software KFourinLine 
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Imagem 2: Tela do software 

 

Fonte: Software KFourinLine 

Imagem 3: Tela do software 
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Fonte: Software KFourinLine  
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 17 KGoldrunner 

Versão mais atual: Versão 4.6   (2018) 

Autores: Marco Krüger Autor original  /  Ian Wadham Autor atual 

 

Apresentação: O KGoldrunner é um jogo de labirinto com um sabor de quebra-cabeça. Tem 

centenas de níveis onde peças de ouro devem ser coletadas, com inimigos em perseguição. 

O KGoldrunner é um jogo de ação onde o herói atravessa um labirinto e desvia dos 

inimigos. Você deve guiar o herói com o mouse ou teclado e recolher todas as pepitas de ouro, 

então você pode subir para o próximo nível. Seus inimigos também estão atrás do ouro. Pior 

ainda, eles estão atrás de você! Eles vão te matar se eles te pegarem! 

O problema é que você não tem arma para matá- los . Tudo o que você pode fazer é fugir, cavar 

buracos no chão para prendê-los ou atraí-los para uma área onde eles não possam machucá-lo. 

Após um curto período de tempo, um inimigo preso sai de seu buraco, mas se ele se fechar antes 

disso, ele morrerá e reaparecerá em algum outro lugar. 

Se você nunca jogou antes, tente o “ Tutorial ” jogo, que lhe ensina as regras e 

habilidades básicas. Então experimente o “ Iniciação ” jogo. Especialistas pode apreciar o “ 

Desafio ” , “ Vingança do Peter W ” , “ Contagem ” ou “ A Maldição da Múmia ” jogos, mas a “ 

Iniciação ” jogo tem 100 níveis e alguns são muito difícil. É um bom jogo para conseguir um High 

Score. 

Todos esses jogos usam regras tradicionais, que são semelhantes àquelas usadas nos 

primeiros computadores domésticos, como o Apple II ou o Commodore 64. Os jogos " 

KGoldrunner " e " Estado do Terror " usam as regras do KGoldrunner , nas quais os inimigos 

correm mais rápido e tem uma estratégia de pesquisa mais agressiva do que nas regras 

tradicionais. 

À medida que avanças para níveis mais avançados, vais descobrir que o KGoldrunner combina 

acção, estratégia, táctica e resolução de puzzles - tudo num único jogo.  
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FUNCIONALIDADES 

Características: 

 Themeable 

 Centenas de níveis 

 Editor de níveis 

 Dois modos para os inimigos: o clássico e o modo KGoldrunner, no modo 

KGoldrunner são mais inteligentes, no modo clássico é mais fácil enganá-los 

 Níveis muito muito difíceis 

 Controle de teclado ou mouse 

 Jogos econômicos 

 

Imagem 1: Tela do software 

        

Fonte: Software KGoldrunner. 
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Imagem 2: Tela do software. 

       

Fonte: Software KGoldrunner 

 

Imagem 3: Tela do software 

                         

Fonte: Software KGoldrunner  
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 18 Killbots 

Versão mais atual: 18.04.3-1  (12 de Julho de 2018) 

Desenvolvedor: Parker Coates Desenvolvedor 

 

Apresentação: Killbots é uma implementação estendida dos antigos robôs de jogo do UNIX.. O 

jogador é perseguido por robôs tentando matá-lo. O objetivo é sobreviver até que todos os 

robôs estejam mortos. Neste programa baseado em turnos, o jogador pode mover seu avatar em 

todas as oito direções no tabuleiro. 

Em cada rodada, os robôs dão um passo na direção do jogador. Se eles o tocam, o jogo 

acabou. Mas os robôs também são mortais para si mesmos: se eles se tocam, eles se 

transformam em uma pilha de lixo e essa pilha também é mortal para outros robôs. 

Então, para matar os robôs, o jogador tem que se mover para que os robôs se toquem ou 

se joguem em pilhas de lixo. Se não houver saída, o jogador pode se teletransportar para um 

local aleatório no tabuleiro. O teleporte está consumindo energia, que pode ser recarregada 

destruindo robôs ou completando um nível.  

Killbots implementa elementos adicionais do jogo tirados do jogo Gnome Robots, como 

os fast-bots, que podem mover dois campos em uma rodada e salvar teleportos, nos quais o 

destino não pode estar diretamente ao lado de um robô. Outra adição é o vaporizador, que 

permite destruir robôs. Também pilhas de lixo podem ser empurradas.  

Existem cinco modos de jogo, que apresentam conjuntos de regras diferentes, os 

recursos adicionais e tamanhos de tabuleiro diferentes e também diferem no consumo de 

energia. Há um modo com o mesmo conjunto de regras e tamanhos de tabuleiro, como no jogo 

original, um modo no qual a energia não pode ser recarregada, um modo com o vaporizador para 

usar. Outro modo imita o conjunto de regras do jogo da Apple Daleks.  

E há um modo iniciante, no qual o tabuleiro é preenchido aleatoriamente com lixo. 

Existem quatro conjuntos de peças gráficas diferentes, incluindo um com os gráficos da exibição 

do console de texto do jogo original. Uma tabela de alta pontuação pode ser alcançada. 

 

http://www.mobygames.com/developer/sheet/view/developerId,747423/
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FUNCIONALIDADES 

 Desenvolvimento de Estratégias  

 Raciocínio Lógico 

Imagem 1: Tela do software 

             

 

Fonte: Software Killbots 
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Imagem 2: Tela do software. 

             

Fonte: Software Killbots 
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 19 Kiriki 

Versão mais atual: .18.04.3-1  12-07-2018- Autores: Albert Astals Cid 

 

Apresentação: O Kiriki é um viciante e divertido jogo de dados para o KDE , concebido para ser 

jogado por até seis jogadores. Os participantes têm que acumular pontos rolando cinco dados 

por até três vezes por turno. 

Objetivo: Ganhe mais pontos de pontuação do que os adversários. 

Uma vez que Kiriki começa, imediatamente dá a primeira combinação para o jogador um. 

Se você é o jogador um , então agora é a sua vez, senão você terá que esperar até que todos os 

outros jogadores façam seus movimentos. 

Nota: Por padrão, a menos que as configurações do jogo tenham sido alteradas, e no modo single 

player, o primeiro jogador é controlado por humano (você), enquanto todos os outros cinco 

jogadores são controlados por Inteligência Artificial. 

Uma vez que é a sua vez, a primeira coisa que você deve fazer é examinar o lançamento 

atual. Cada um dos cinco dados no lado esquerdo da tela do jogo tem um valor específico. 

Verifique a sequência para ver se esses valores formam algum dos padrões de pontuação. 

Tenha em mente que a combinação pode corresponder a mais de um padrão de 

pontuação . Nesse caso, você terá que determinar qual padrão de pontuação resultará em 

pontos maiores para você. 

No caso da sequência atual não corresponde a nenhum padrão de pontuação , ou 

corresponder a um padrão de pontuação você já usou-se, você tem mais dois rolos para corrigir 

a situação. Para usar seu segundo (terceiro) teste, selecione os dados com os quais você não está 

satisfeito clicando neles com o mouse e então clicando no botão Roll localizado logo abaixo da 

tela de dados. Isso fará com que os dados em questão sejam novamente reproduzidos, mudando 

assim seus valores. 

Depois de ter feito o terceiro reroll, você deve escolher o padrão de pontuação que 

atende a sequência de dados disponível. Se nenhum dos padrões de pontuação tiver a 
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sequência - você pode usar o padrão de pontuação de Chance ou apenas selecionar qualquer 

padrão de pontuação no seu placar. 

Nota: Se você selecionar o padrão de pontuação que não segue a sequência de dados atual, o 

padrão de pontuação selecionado se tornará nulo e de valor zero. 

Assim que você escolher o padrão de pontuação, seu valor será atualizado para refletir a 

sequência de dados que você tem atualmente. 

Logo após o seu turno termina e o próximo turno do participante começa. Esta seqüência 

repete cerca de treze vezes e, em seguida, o jogo termina, as pontuações são calculadas e as 

pontuações altas são concedidas. 

FUNCIONALIDADES  

Imagem 1: Tela do software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Software Kiriki 

 Jogo de Tabuleiro Multiplayer 

 Desenvolvimento de Táticas e Estratégias  

 Raciocínio Lógico 

 

 

Imagem 1: Tela do software 
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Fonte: Software Kiriki 

Imagem 3: Tela do software 

 

Fonte: Software Kiriki. 
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 20 KJumpingCube 

Versão mais atual: .18.04.3-1  12-07-2018 

- Autores: Matthias Kiefer Autor Original / Benjamin Meyer Mantenedor Atual 

 

Apresentação: KJumpingCube é um jogo de quebra-cabeças / estratégia jogado em uma placa 

quadrada. Um tabuleiro está cheio de cubos e o objetivo é recolorir todos eles para ganhar o 

jogo. Cada cubo tem uma certa quantidade de pedras sobre ele, dando-lhe um valor numérico. 

Iniciando o jogo, o tabuleiro é preenchido com cubos coloridos neutros de valor 1. Clicar em um 

campo neutro transforma este cubo na cor dos jogadores e dá-lhe valor 2. Cada turno, um cubo 

próprio ou neutro pode ser selecionado. Escolher uma pedra própria aumenta seu número. Se 

um cubo tiver um valor mais alto que os vizinhos na horizontal ou na vertical, o cubo solta um 

ponto para todos os vizinhos (mantendo um por conta própria), recolorindo a cor dos jogadores 

e adicionando um ao seu valor. Isso pode levar a enormes cascatas, pois para cada cubo uma 

pedra é adicionada outra verificação é feita e pode se espalhar também. 

O jogo pode ser jogado a bordo de 3x3 até 15x15, seja com dois jogadores humanos ou 

com jogadores de computador com cinco níveis de força diferentes e duas estratégias 

alternativas. O jogo pode fornecer dicas sobre bons pontos para selecionar cubos. Movimentos 

podem ser levados de volta com uma função de desfazer e os jogos podem ser salvos e 

armazenados. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Jogo de Tabuleiro Multiplayer 

 Desenvolvimento Cognitivo  

 Táticas e Estratégias  

 Raciocínio Lógico 
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Imagem 1: Tela do software. 

 

Fonte: Software KJumpingCube. 

 

Imagem 2: Tela do software. 
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Fonte: Software KJumpingCube  
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 21 KMahJongg 

Versão mais atual: .18.04.3-1  12-07-2018 

Autores: Matthias Kiefer Autor Original / Benjamin Meyer Mantenedor Atual 

 

Apresentação: O KMahJongg é uma implementação do Mahjongg-Solitaire. O jogador precisa 

limpar uma prancha com 144 pedras removendo pares com o mesmo símbolo. Você só tem 

permissão para remover um par se as duas pedras estiverem "livres", o que significa que elas não 

têm pedras conectadas no lado esquerdo e direito ou uma pedra acima delas. 

Há seis conjuntos de blocos gráficos diferentes disponíveis, incluindo o conjunto 

tradicional. Além do layout padrão de "tartaruga", existem mais de 70 layouts de tabuleiro para 

escolher. O jogo vem com um editor de tabuleiro, o que facilita a criação do layout da própria 

placa. O jogo tem um sistema de dicas, indicando pares para você encontrar. Usar dicas evita que 

as pontuações sejam adicionadas à tabela de pontuações altas. O jogo pode ser configurado para 

criar situações de tabuleiro solucionável (muitos tabuleiros de Mahjongg criados aleatoriamente 

não podem ser limpos com qualquer sequência de pares removidos). Tempo necessário, pares 

removidos e a quantidade de remoções possíveis no momento é sempre mostrada na parte 

inferior da janela. os jogos são carregáveis e salváveis, a lista de pontuações altas é persistente e 

você pode iniciar um tabuleiro com um número de jogo, 

O KMahJongg faz parte do módulo de jogos do KDE, que normalmente é incluído em 

qualquer instalação da área de trabalho do KDE (mas o jogo também pode ser jogado em 

qualquer outro sistema de desktop Linux e pode ser instalado sozinho). 

 

FUNCIONALIDADES 

 Jogo de Tabuleiro Single Player 

 Táticas e Estratégias  

 Raciocínio Lógico 

 Desenvolvimento Cognitivo 
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software KMahJongg 

 

Imagem 2: Tela do software 
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Fonte: Software KMahJongg 
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 22 KMines 

Versão mais atual: .Versão 3.0 2018 

- Autores: Nicolas Hadacek /  Mauricio Piacentini / Dmitry Suzdalev 

 

Apresentação: O KMines é o clássico jogo de Campo Minado. A ideia é descobrir todos os 

quadrados sem explodir nenhuma minas. Quando uma mina é explodida, o jogo acaba. 

Objetivo: Localizar todas as minas escondidas no campo minado. 

Para jogar o KMines , você precisa usar o mouse e seus três botões para descobrir ou sinalizar 

os quadrados (com dois botões, clicando no botão do meio do mouse é geralmente feito 

pressionando simultaneamente o botão esquerdo do mouse e o botão direito do mouse ) . 

Clicando no Botão Esquerdo do Mouse seu mouse irá descobrir um quadrado. Se houver uma 

mina lá, ela será detonada e o jogo terminará. Se não houver uma mina sob o quadrado, o 

quadrado é limpo e, se não houver outras minas próximas, o quadrado desaparecerá, incluindo 

os quadrados próximos sem minas . Se houver minas nas proximidades, aparecerá um número 

mostrando quantos quadrados vizinhos contém minas. Para cada quadrado (excluindo os cantos 

das arestas e dos cantos) , existem oito quadrados vizinhos. 

Nota: Botão esquerdo do mouse clicando em um quadrado marcado é seguro e não faz nada. 

O botão direito do mouse marcará um quadrado contendo uma mina (colocando uma bandeira 

vermelha) . Clicar no botão duas vezes definirá como incerto (colocando um ponto de interrogação 

sobre ele) . A tag incerta pode ser útil quando você está confuso sobre as posições das minas . O 

botão do meio do mouse limpará os quadrados circundantes se o número certo de quadrados já 

estiver marcado. É muito útil, pois é muito mais rápido do que descobrir todos os quadrados 

individuais. Certifique-se de que seus flags estão posicionados corretamente, caso contrário, 

você pode detonar uma mina. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Jogo de Tabuleiro Single Player 
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 Táticas e Estratégias  

 Raciocínio Lógico 

Imagem 1: Tela do software. 

    

Fonte: Software KMines 

 

Imagem 2: Tela do software 
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Fonte: Software KMines 
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 23 Knavalbattle 

Versão mais atual:  2.0 © 2018 

Desenvolvedor: Paolo Capriotti < p.capriotti@gmail.com >/ Nikolas Zimmermann < wildfox@kde.org > 

/Daniel Molkentin < molkentin@kde.org > 

 

Apresentação: Batalha Naval é um jogo de Battle Ship para o KDE. Os navios são colocados em 

uma placa que representa o mar. Os jogadores tentam acertar as outras naves em turnos sem 

saber onde estão. O primeiro jogador a destruir todos os navios ganha o jogo. 

FUNCIONALIDADES 

Para iniciar um jogo um apelido: é sugerido, mas você pode escolher 

qualquer nome que desejar. No campo Hostname: você tem que digitar o 

nome do host do servidor (a máquina do jogador que iniciou o jogo). 

Quando você terminar, você pode começar o jogo. Basta seguir as 

instruções na barra de status. Ele emitirá dicas e sugerir o que fazer a seguir. 

Quando você olha agora para a tela, você encontrará dois campos de grade, 

as chamadas "áreas de batalha". A área esquerda pertence a você. É onde 

você coloca seus navios e onde você pode seguir as ações militares de seu 

inimigo. A área certa é onde a frota do seu inimigo está localizada.Quando 

for a sua vez de atirar, você precisa clicar em um determinado setor (um 

campo da área de batalha) onde você supõe que os navios estejam 

localizados. 

Primeiro, você precisa colocar seus navios. O iniciador do jogo é iniciado. 

Quando ele terminar, o jogador dois define seus navios. 

O posicionamento do navio é muito fácil: basta clicar no campo onde você 

deseja colocar seus navios. Você tem quatro navios para colocar: o primeiro 

terá um comprimento de um quadrado, o próximo será de dois quadrados, 

etc. Clique no campo onde deseja iniciar o posicionamento. Por padrão, os 

navios serão colocados horizontalmente; Para girá-los 90 graus, clique no 

botão direito do mouse antes do posicionamento. 

Quando um navio é atingido, o fogo se soltará sobre ele. Para afundar, 

acerte todos os quadrados que ocupa. Um navio afundado aparecerá 

desbotado. 

Agora você pode usar o botão esquerdo do mouse para atirar na área de 

batalha do inimigo. A barra de status indica quem está prestes a atirar. 

Você pode reiniciar o jogo escolhendo Game-> Restart Game ou 
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pressionando F5 . 

 

Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Knavalbattle  
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 23 KNetwalk 

Versão mais atual: .4: 17.12.3  (04/2018) 

Autores: Andi Peredri Autor Original / Fela Winkelmolen Mantenedor Atual 

 

Apresentação: KNetwalk é um jogo lógico de um único jogador para o KDE 4. Constrói a rede, 

conectando todos os terminais ao servidor no menor número possível de voltas. 

Onde o usuário precisa construir uma rede de computadores, girando os fios para 

conectar os terminais ao servidor. Quando a rede é construída, surge uma lista de recordes em 

que as competições podem ser disputadas. 

O jogador é apresentado com uma grade retangular contendo um servidor, vários 

terminais (clientes) e pedaços de arame.  

O objetivo do jogo é girar esses elementos até que cada cliente esteja conectado ao 

servidor e nenhum fio seja deixado desconectado. Opcionalmente, você pode tentar obter uma 

pontuação alta, minimizando o número de rotações necessárias. 

Clicar com o botão esquerdo em um quadrado gira no sentido anti-horário, enquanto o 

clique direito gira no sentido horário. O clique do meio em um quadrado o marca como 

bloqueado e impede que ele seja rotacionado a menos que seja desbloqueado por outro clique 

do meio; isso pode ser muito útil para marcar quadrados que são conhecidos por estarem na 

orientação correta. A barra de status exibe o número de cliques até o momento. 
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FUNCIONALIDADES   

 Interligar e Construir redes (internet) 

 Otimização de Rotas de internet 

 Raciocínio Lógico 

 Conteúdos abordados: Arquitetura e 

Redes de Computadores. 

 
Imagem 2: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software KNetwalk 

 

Imagem 2: Tela do software 
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Fonte: Software KNetwalk  
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 24 Kolf 

Versão mais atual: Versão 1.10  2018 

Autores: Jason Katz-Brown / Niklas Knutsson/ Rik Hemsley/ Ryan Cumming/ Daniel Matza-Brown/ Timo A. 

Hummel 

 

Apresentação: Kolf é um jogo de golfe em miniatura. O jogo é jogado a partir de uma visão 

aérea (vista de cima para baixo), com um pequeno bar representando o clube de golfe. Kolf vem 

equipado com uma variedade de parques infantis e cursos de tutorial, podendo até 10 pessoas 

podem jogar de uma vez na competição. Kolf apresenta muitos tipos diferentes de objetos, tais 

como obstáculos de água, encostas, armadilhas de areia e buracos negros (urdiduras), entre 

outros. 

FUNCIONALIDADES   

 Modos single e multi-player (até dez 

jogadores) 

 Tabela de pontuações altas 

 Cursos dinâmicos 

 Cursos de Terceiros 

 Editor do curso 

 
Imagem 1: Tela do software 
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Fonte: Software Kolf 

 

Imagem 2: Tela do software 

 

Fonte: Software Kolf 

 

Imagem 3: Tela do software 
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Fonte: Software Kolf  
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 25 Kollision 

Versão mais atual: 4.8.2  05.04.12 

Autores: Paolo Capriotti / Dmitry Suzdalev 

 

Apresentação: Kollision é um pequeno jogo de arcade. Uma sala está cheia de bolas vermelhas, 

movendo-se com velocidade constante e ressalto de paredes. Se as bolas vermelhas colidirem 

umas com as outras, elas mudam de impulso (velocidade) e direção de acordo com os ângulos 

que atingem. O jogador controla livremente uma bola azul com o mouse e evita qualquer 

contato com as outras bolas. Se houver um contato, o jogo termina. O objetivo é simples: 

sobreviver o maior tempo possível.  

Depois de um certo período de tempo, uma bola vermelha adicional é adicionada ao jogo, 

tornando mais difícil evitar o contato. Existem três níveis de dificuldade, que diferem na 

velocidade em que as bolas vermelhas estão se movendo. Há uma tabela de pontuação alta com 

pontuações separadas para cada nível de dificuldade. 

FUNCIONALIDADES   

O manual da KDE para o jogo fala que 

possui funções de: 

 Pausar ou continuar o jogo; 

 Mostrar recordes para o nível atual 

em que se encontra o usuário; 

 Ativar ou desativar os efeitos 

sonoros; 

 Escolher níveis de dificuldade entre 

fácil, médio e difícil. 

 Além de possuir botões de ajuda e 

configurações. 

 
Imagem 1: Tela do software 
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Fonte: Software Kollision 

 

Imagem 2: Tela do software 

 

Fonte: Software Kollision 
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 26 KPat 

Versão mais atual: .4.17.12.3 

Autores: Paul Olav Tvete / Mario Weilguni / Matthias Ettrich / Rodolfo Borges / Peter H. Ruegg / Michael 

Koch / Marcus Meissner / Dr. Tom / Stephan Kulow /  

Erik Sigra / Josh Metzler / Maren Pakura / Inge Wallin / Simon Hürlimann 

 

Apresentação: KPat (também conhecido como KPatience) é um jogo de classificação de cartas 

relaxante. Para ganhar o jogo, o jogador tem que arranjar um único baralho de cartas em uma 

determinada ordem entre eles. 

Objetivo: Reorganizar as cartas por suíte no menor tempo possível. 

Essencialmente, existem dois tipos de jogos de paciência - aqueles que permitem que 

você organize as cartas pela mesma cor e as que permitem que você organize as cartas 

alternando a cor. Você pode facilmente determinar qual jogo você está experimentando usando 

o método de tentativa e erro. Depois de saber com qual você está lidando, o descanso é fácil; 

continue organizando e reorganizando os cartões, coletando os correspondentes. 

No entanto, desde o início, preste atenção às pilhas do seu cartão. Não se apresse em 

mover cartões individuais, veja se pode ser mais útil em outro lugar. Para obter ajuda adicional, 

você também pode fazer escolhas rápidas na barra de status. Para a maioria dos jogos existe um 

solucionador embutido que informa se o jogo que você está jogando atualmente pode ser 

completo ou não. Se você ver que o solucionador não pôde concluir o jogo atual, provavelmente 

você não poderá fazer isso também. Neste ponto, você pode reiniciar o jogo atual ou iniciar um 

jogo completamente novo . 

Nota: Jogar jogos de paciência ajuda-o a melhorar grandemente o seu tempo de atenção e a 

melhorar a capacidade de concentração. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Capacidade de Concentração 
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 Desenvolvimento da Atenção: Raciocínio Lógico 

 Conteúdos abordados: Lógica e Matemática 

 

Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software KPat 

 

Imagem 2: Tela do software 
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Fonte: Software KPat  
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 27 KReversi 

Versão mais atual: 18.08.0-1 

Autores: Mario Weilguni e Inge Wallin (Autores originais) 

Dmitry Suzdalev ( Mantenedor atual) 

 

Apresentação: KReversi é um simples jogo de estratégia, oriundo da implementação do jogo de 

tabuleiro Reversi. Em uma mesa 8x8, dois jogadores colocam pedras em turnos e devem colocar 

a nova pedra que pelo menos uma pedra do oponente é capturada. Essa captura acontece para 

cada pedra da cor oposta que está em conexão com a nova pedra em linhas horizontais, verticais 

ou diagonais. O jogo termina se nenhum jogador puder definir uma pedra mais. O vencedor é 

aquele jogador com mais pedras no tabuleiro.  

O jogo pode ser jogado com dois jogadores humanos, mas também o computador pode 

assumir o papel de um ou ambos os jogadores. A força do computador jogado pode ser definida 

em sete níveis, de "Muito fácil" a "Impossível". Dois conjuntos de pedras gráficas diferentes 

estão incluídos. O jogo pode mostrar os movimentos legais e também dar dicas sobre os bons 

movimentos a serem feitos. 

FUNCIONALIDADES   

 Raciocínio Lógico 

 Táticas e Estratégias 

 
Imagem 1: Tela do software 
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Fonte: Software KReversi 

Imagem 2: Tela do software 

    

Fonte: Software KReversi. 

  



 
 
 

247 
 

 

2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 28 KsirK 

Versão mais atual: 18.08.0-1 

Desenvolvedor: Gael de Chalendar / Robin Doer / Albert Astals Cid 

 

Apresentação: O KsirK é uma versão computadorizada do bem conhecido jogo de tabuleiro 

estratégico Risk. O objetivo do jogo é simplesmente conquistar o mundo atacando seus vizinhos 

com seus exércitos. Até seis jogadores competem em um mapa do mundo. Cada exército de 

turnos pode ser definido em seus próprios países e em outros países atacados. Atacar um país é 

implementado com lançamentos de dados. Dependendo da quantidade de exércitos do 

atacante, o atacante pode atirar até três dados, enquanto o defensor joga até dois. O jogador 

com um ou dois dos números mais altos lança o duelo e um exército do lado oposto é removido. 

O objetivo do jogo pode ser definido para dominar o mundo, em que um único jogador 

tem que conquistar todos os países para ganhar. E você pode jogar com missões para limpar, por 

exemplo, conquistar três continentes específicos ou invadir uma certa quantidade de países. 

Cada turno novos exércitos são recompensados com base na quantidade de países sob o 

controle do jogador. Possuindo todos os países de um continente como a Europa ou a Austrália, 

os exércitos adicionais são recompensados.  

O KsirK é uma implementação muito simples, mesmo mantendo o modelo de dados e os 

objetivos da missão do jogo original. Até cinco jogadores podem ser controlados pelo 

computador. Os jogos multi-jogador podem ser jogados no modo hot-seat localmente ou através 

de um jogo em rede. Os jogos podem ser salvos e carregados. 

FUNCIONALIDADES 

 Raciocínio Lógico 

 Táticas e Estratégias 

 Conhecimento do Mapa Múndi (Países e suas Bandeiras) 
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Imagem 1: Tela do software 

        

Fonte: Software KSirK 

Imagem 2: Tela do software 
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Fonte: Software KSirK 
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 29 KSnakeDuel 

Versão mais atual: 4.11.3 - Autores: Matthias Kiefer 

 

Apresentação: KSnakeDuel é uma implementação de jogo arcade. Dois jogadores competem em 

uma prancha, mas deixam uma trilha sólida atrás deles, que não desaparecem. Colidindo com 

uma parede, a cauda do jogador oposto ou a própria cauda perde a rodada.  

Dois jogadores humanos podem competir ou um único jogador pode jogar contra uma 

cobra controlada por computador, há também um modo de jogador único que joga de forma 

diferente. Isso torna o jogo mais parecido com uma variante Snake: você controla a cabeça de 

sua cobra e a cauda se não for sólida, mas de um comprimento específico. A coleta de cristais de 

bônus aumenta o tamanho da cauda. Obstáculos aleatórios estão constantemente aparecendo 

na tela e uma colisão deve ser evitada. 

Em ambos os modos, o jogo apresenta cinco diferentes níveis de dificuldade, que mudam 

a velocidade que ambos os jogadores estão se movendo. Existe uma tabela de pontuação alta 

separada para cada um dos níveis de dificuldade. 

 

Imagem 1: Tela do software 

    

Fonte: Software KSnakeDuel 
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FUNCIONALIDADES 

Os botões no aplicativo são para início do jogo, configurações e ajuda do 

jogo. Pode ser jogado com mais de um usuário objetivando ficar mais longo 

que seu oponente, no seu próprio espaço. O software também contabiliza 

os pontos de cada jogador. 

 

Imagem 2: Tela do software 

    

Fonte: Software KSnakeDuel 
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 30 KSpaceduel 

Versão mais atual: 4.13.0 - Autores: Andreas Zehender 

 

Apresentação: No KSpaceduel, cada um dos dois jogadores possíveis controla uma nave espacial 

que orbita o sol. Conforme o jogo avança, os jogadores têm que eliminar a espaçonave do 

oponente. 

Objetivo: Destruir o satélite do oponente, mantendo o próprio no tato. 

KSpaceduel carrega diretamente no modo de jogo; no entanto, a ação não começa até que 

qualquer um dos jogadores faça o primeiro movimento. 

Nota: Se o satélite do oponente for controlado pela inteligência artificial incorporada, a ação do 

jogo não começa até que o jogador humano faça o primeiro movimento. 

No KSpaceduel você controla a rotação, aceleração e armamento da nave. Seu satélite é 

constantemente atraído pelo sol pela gravidade. Você tem que ajustar a rotação e a aceleração 

do seu navio para que ele fique no curso. 

Nota: aproximar-se muito do sol faz com que o satélite exploda. 

Ao mesmo tempo você tem que monitorar o movimento do oponente e usar suas armas 

consistindo de balas e minas, para destruir a espaçonave inimiga. 

Nota: Suas próprias armas são tão prejudiciais para o seu satélite quanto para o inimigo. 

 

FUNCIONALIDADES 

O programa possibilita até dois jogadores. Tem as funções de iniciar um 

novo jogo, ou uma nova rodada e de pausar a partida. Há também os botões 

para configuração e para ajuda do desenvolvedor sobre o aplicativo. Caso o 

jogador não tenha oponente humano pode escolher a máquina, porém está 

só ataca assim que o usuário começa o primeiro movimento. Neste jogo o 

usuário controla a órbita do satélite, a aceleração e a arma, sendo puxado 

para o sol devido à gravidade do astro, caso se aproxime demais o satélite 

explode. 
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Imagem 1: Tela do software 

  

Fonte: Software KSpaceduel  
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 31 KSquares 

Versão mais atual: 4:4.12.2-2 - Autores: Matt Williams 

 

Apresentação: KSquares é jogado em uma grade, cada jogador conecta dois pontos com uma 

linha a cada turno. O objetivo é conectar quatro linhas para criar um quadrado. Preencher um 

quadrado permite ao jogador adicionar outra linha à grade instantaneamente, possibilitando o 

preenchimento de muitos quadrados em um turno. O jogo termina se todos os pontos da grade 

estiverem conectados e, portanto, todos os quadrados estiverem preenchidos. O jogador com 

mais retângulos preenchidos ganha. 

O jogo pode ser jogado com diferentes tamanhos de tabuleiro, desde campos minúsculos 

de 2x1 até tabuleiros de 50x30. Até quatro jogadores podem competir localmente, qualquer 

jogador perdido pode ser preenchido com um jogador controlado pelo computador. O nível de 

jogo desses oponentes pode ser alterado em três graus, de "Fácil" a "Difícil". O jogo está 

apresentando um modo de "Início Rápido", no qual existem muitas linhas já conectadas, o que 

resulta em uma ação muito mais rápida ao pular a fase de partida repetitiva. Uma tabela de 

pontuação alta está presente e pode persistir. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Táticas e Estratégias  

 Raciocínio Lógico 
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software KSquares 

Imagem 2: Tela do software 
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Fonte: Software KSquares  
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13.32 KSudoku 

Versão mais atual: 18.04.3 2005-2018 

Autores: Francesco Rossi / JohannesBergmeier / Mick Kappenburg 

 

Apresentação: O KSudoku é um software integrante do projeto KDE, comunidade internacional 

de software livre que produz diversos aplicativos multiplataforma. Ele pode ser encontrado no 

site de downloads do projeto KDE: http://download.kde.org. 

O software é um quebra-cabeça onde são colocados símbolos baseados em lógica matemática. 

Tais símbolos são normalmente números de 1 a 9 e também podem ser letras de A a P ou A a Y a 

medida que o nível de dificuldade do quebra-cabeça aumenta. O tabuleiro inicia-se parcialmente 

preenchido e o usuário é encarregado de completar o resto de modo que cada linha, coluna e 

bloco contenha apenas uma instância de um símbolo. 

O nome sudoku é uma abreviação que significa “os dígitos devem permanecer únicos” e foi 

projetado, inicialmente, por Howard Garns, um arquiteto de 74 anos. Posteriormente, o jogo foi 

descoberto por uma empresa japonesa que levou-o ao país, onde se tornou um dos mais 

vendidos. 

É uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento de raciocínio lógico do usuário, com a 

resolução de quebra-cabeças. 
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FUNCIONALIDADES 

 Novo Jogo: Entra em um quebra-cabeça ou Gerar um 

quebra-cabeça. 

 Dificuldade: Muito fácil a Ilimitado. 

 Simetria: Diagonal, Central, Espiral, etc. 

 Dica: Exibe o resultado de algum bloco. 

 Solucionar: Exibe o resultado completo do quebra-cabeça. 

 Desfazer: Desfaz última alteração de movimento do 

usuário. 

 Refazer: Refaz última alteração de movimento do usuário. 

 Carregar Jogo: Abre jogo previamente salvo. 

 Salvar: Salva jogo para posterior continuação. 

 Imprimir: Imprime tela do jogo. 

 Sair: Fecha aplicativo. 

 Configurações: Mostra ou esconde a barra de ferramentas 

/ Configurar atalhos, temas, tamanho, etc. 

 Ajuda: Exibe o manual e informações sobre o software. 
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Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Ksudoku 

 

Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Ksudoku 
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 33 Ktuberling 

Versão mais atual: 0.6.0 © 1999 -2018 

Desenvolvedor: Éric Bischoff/ John Calhoun/ Albert Astals Cid < aacid@kde.org > 

 

Apresentação: Jogo para edição de personagem “batata”, colocar olhos, bocas e etc. 

 

 

FUNCIONALIDADES 

 Você pode arrastar e soltar olhos, bocas, bigode e outras 

partes do rosto e guloseimas em um cara parecido com 

uma batata. Da mesma forma, você tem outros 

playgrounds com temas diferentes. 

 “falar". Ele irá soletrar o nome dos objetos que você 

arrasta e solta. Ele vai "falar" em uma linguagem que você 

pode escolher. Você pode até usá-lo para aprender um 

pouco de vocabulário em línguas estrangeiras. 
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Ktuberling  
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 34 Kubrick 

Versão mais atual: 3.6  - Autores: Ian Wadham 

 

Apresentação: Kubrick é uma versão em 3D para computador do famosíssimo cubo mágico, 

também conhecido como cubo de Rubik. O jogo exige muita concentração para que o jogador 

resolva o quebra-cabeça no menor número de jogadas possível. O cubo original foi inventado em 

1974 e contém diversas versões. A mais usada e mais vendida, no entanto, é a versão 3x3x3 que 

possui 54 faces distribuídas em seis cores diferentes. 

O objetivo do jogo é uma tarefa complicada: colocar todas as faces de mesma cor no 

mesmo lado. Além disso, o jogador precisa fazer o menor número de movimentos possível, pois é 

o que determina sua “pontuação”. 

Para quem nunca aprendeu direito a resolver o quebra-cabeça, o jogo permite resolver 

uma rodada. Além disso, ele possui diversas jogadas prontas de demonstração que ajudam o 

usuário a entender melhor a mecânica do jogo. A interface do jogo é fácil de mexer e, além disso, 

totalmente personalizável. É possível inserir ou retirar os botões da interface principal para 

deixar apenas o necessário. 

FUNCIONALIDADES 

 Táticas e Estratégias  

 Raciocínio Lógico 

 

Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

Fonte: Software Kubrick 
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 35 Lincity-ng 

Versão mais atual: 2.0 - Autores: I. J. Peters 

 

Apresentação: Lincity-ng é um jogo gratuito de simulação de construção e gerenciamento, que 

põe o jogador no controle da gestão de cada aspecto sócio-econômico de uma cidade. 

Lincity-ng é um jogo simulador de cidades e países, similar em conceito a SimCity. O jogador 

pode desenvolver uma cidade através da compra de edifícios apropriados, serviços e 

infraestrutura. 

A simulação leva em conta a população, emprego, distribuição de saneamento básico e 

ecologia, produtos (disponibilidade e produção), matéria-prima (minérios, aço e carvão), serviços 

(educação, saúde, proteção contra incêndios e lazer), energia (elétrica e a carvão vegetal, carvão 

mineral com reservas finitas, solar e eólica) e outros obstáculos como finanças, poluição e 

transportes. 

Vários indicadores são disponibilizados com minimapas ou estatísticas. O jogador tem de 

tomar conta do crescimento populacional e vários balanços sócio-econômicos. 

Lincity-ng pode ser vencido de dois modos: alcançando o desenvolvimento sustentável ou 

evacuando a população inteira com naves espaciais. O site de Lincity tem um salão da fama 

listando jogadores que obtiveram sucesso em alcançar uma dessas duas metas. 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Saneamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria-prima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Min%C3%A9rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carv%C3%A3o_mineral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lazer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carv%C3%A3o_vegetal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_solar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_e%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nave_espacial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A3o_da_fama
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FUNCIONALIDADES   

 Táticas e Estratégias  

 Construção da Cidade 

 Regulação da Economia 

 Finanças 

 Insumos 

 Indústria e Comércio 

 
Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Lincity-ng 

 

Imagem 2: Tela do software 
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Fonte: Software Lincity-ng  
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 36 Lskat 

Versão mais atual: 18.08.0 

Autores: Martin Hen / Eugene Trounev 

 

Apresentação: Lskat é um divertido e envolvente jogo de cartas para dois jogadores, onde o 

segundo jogador é um oponente vivo ou uma inteligência artificial. 

 

FUNCIONALIDADES 

Pode ser para um ou dois jogadores, com quatro cartas por linha e 

possuindo duas linhas. Metade das cartas para baixo e metade 

para cima. O jogador pode ver as cartas do seu adversário como as 

suas, os movimentos são feitos com o clique do mouse, e o 

adversário / adversária pode fazer sua jogada com uma carta 

correspondente dentro da sua pilha de cartas. Se o oponente for 

o computador as cartas serão escolhidas automaticamente. 
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Imagem 1: Tela do software 

 

Fonte: Software Lskat 
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 37 Ltris 

Versão mais atual: 0.4.18 - Autores: Equipe Lutris® 

 

Apresentação: Ltris é uma plataforma de jogos de código aberto para Linux. Ela permite que 

você colete e gerencie (instale, configure e inicie) todos os seus jogos adquiridos a partir de 

qualquer fonte, em uma única interface. 

O Ltris tem duas partes: um site e um aplicativo cliente, que se comunicam. No site, você 

pode navegar nos jogos suportados, adicioná-los à sua biblioteca pessoal e iniciar a instalação 

clicando no link “Install”, para a versão do jogo que você possui, será aberta a janela da instalação 

do jogo, conduzindo-o com as etapas para finalizar a instalação do jogo. 

Uma vez feito, você será capaz de iniciar o jogo diretamente e o jogo estará presente em 

sua biblioteca local na próxima vez que você iniciar o Ltris. 

FUNCIONALIDADES 

 Gerenciar seus jogos Linux, jogos do Windows, jogos de console 

emulado e jogos de navegador; 

 Lançar seus jogos Steam e Desura; 

 Usar instaladores escritos pela comunidade para facilitar a 

instalação de seus jogos; 

 Acessar mais de 20 emuladores instalados automaticamente ou em 

um único clique, com suporte para a maioria dos sistemas de jogos 

do final dos anos 70 até o presente; 

 Baixar e jogar jogos grátis e freeware; 

 

 

 

 

 

https://lutris.net/
https://www.edivaldobrito.com.br/tag/jogos/
https://www.edivaldobrito.com.br/tag/instale/
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Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Ltris 

 

Imagem 2: Tela do software 
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Fonte: Software Ltris  
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 38 Minetest 

Versão mais atual: 0.4.17.1 - Desenvolvedor: Perttu Ahola 

 

Apresentação: O Minetest é muito mais do que um clone de um certo jogo proprietário popular. 

Ele oferece personalização infinita que permite criar blocos, objetos, exercícios educativos 

divertidos e até mesmo jogos dentro do jogo, distribuindo recursos muito além daqueles de 

qualquer outra alternativa de fonte fechada. 

O Minetest permite criar muito mais além do que é servido no pacote padrão. 

O jogo não tem objetivo ou fim, mas o foco é na construção de blocos de blocos de 

diferentes texturas em um mundo 3D, também conhecido como Voxel World.  Existem dois 

modos de jogo disponíveis para o jogador: o modo Sobrevivência, onde o jogador deve coletar 

todos os recursos necessários e o modo Criativo, no qual o jogador tem recursos ilimitados. O 

jogador pode ser dotado de habilidades que lhe permitem voar, atravessar paredes e se 

teletransportar para expressar livremente sua criatividade. No modo multiplayer, o jogador, bem 

como as habilidades disponíveis, bem como o modo de jogo são especificados individualmente 

pelo servidor. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Criação de mundo virtual com construção de blocos 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Textur_(Computergrafik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Voxel
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Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Minetest 

 

Imagem 2: Tela do software 
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Fonte: Software Minetest  
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 39 Omnitux 

Versão mais atual: 1.2.1 

Autores: Cheperobert, Daniel Von Weissenfluh, Eugenio Baldi 

 

Apresentação: O Omnitux é um software que prova que é possível criar experiências 

direcionadas a crianças em fase inicial de aprendizado que, ao mesmo tempo em que são 

divertidas, ensinam novos conhecimentos. 

Omnitux é uma reunião de diversos jogos com caráter educativo, recomendados 

principalmente para quem está começando a vida escolar. Embora o grau de ensino varie 

conforme a opção escolhida, todos as opções ensinam algum conhecimento de forma agradável, 

em nenhum momento caindo no lado meramente pedagógico. 

Entre as opções disponíveis estão jogos que testam a memória, ensinam a criança a se 

habituar à movimentação do mouse e ensinam a localização de alguns monumentos 

arquitetônicos importantes.  Cada jogo possui graus de dificuldade crescentes, com novos 

desafios conforme a criança domina a proposta apresentada. 

Como forma de estimular novas partidas e permitir uma experiência de ensino mais 

eficiente, o jogo premia o jogador com elogios conforme vai completando as etapas de cada 

partida. Caso a criança erre alguma etapa, uma voz relaxante indica o passo errado e sugere 

novas tentativas. 

O destaque de Omnitux é a diversidade de línguas disponíveis, incluindo o português 

falado no Brasil. Isso inclui não somente os textos apresentados, mas também a dublagem – 

como o programa detecta a língua utilizada durante a instalação, mesmo quem não tenha 

conhecimentos de um idioma estrangeiro pode aproveitar sem problemas todas as opções 

disponíveis. 

FUNCIONALIDADES 

 Associações: Inserção de itens para colocar em um mapa ou um 

esquema, Contando atividades, Quebra-cabeças, Personalização: as 

atividades do Omnitux, você pode modificar ou criar suas próprias 
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atividades sem precisar alterar o programa; Suporte para diversos 

formatos de imagens (JPG, PNG, SVG). 

 Suporte a vários idiomas: Alemão, Inglês, Francês, italiano, 

polonês, Português e espanhol. 

 Disponível para Linux e Microsoft Windows. 

 

Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Omnitux. 
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Imagem 2: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Omnitux 
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 40 Palapeli 

Versão mais atual: 4: 17.12.3 - Desenvolvedor: Stefan Majewsky 

 

Apresentação: Palapeli é um jogo de quebra-cabeças para todas as idades. Ao contrário de 

outros jogos nesse gênero, você não está limitado a alinhar peças em grades imaginárias. As 

peças são livremente móveis. 

Além disso, Palapeli apresenta persistência real, ou seja, tudo que você faz é salvo no seu 

disco imediatamente. 

Palapeli suporta plugins que permitem ao usuário projetar novas formas e quebra-

cabeças e compartilhá-los online. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Quebra cabeça móveis 

 Salva os quebra-cabeças montados 

 Suporta novos quebra-cabeças 

 Compartilha os arquivos do jogo 
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Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Palapeli 

 

Imagem 2: Tela do software 
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Fonte: Software Palapeli  
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 41 Picmi 

Versão mais atual: 4.14.3-1 - Autores: Jakob Gruber 

 

Apresentação: O Picmi é um jogo de quebra-cabeça baseado em lógica de um único jogador. O 

objetivo é colorir as células de acordo com os números dados ao lado da placa, a fim de descobrir 

um padrão ou imagem oculta. 

Objetivo: O jogador é apresentado com um quadro em branco e uma lista de números para cada 

linha e coluna. Esses números representam como as execuções são organizadas em qualquer 

linha ou coluna. Por exemplo, uma sequência numérica de 4 8 3 significaria que há conjuntos de 

quatro, oito e três células preenchidas, nessa ordem, com pelo menos uma célula em branco 

entre os grupos sucessivos. O objetivo do jogo é usar essas dicas para descobrir a solução real e 

fazer isso o mais rápido possível. 

Um clique esquerdo (un) marca uma célula como ocupada, enquanto um clique direito 

(un) marca uma célula como vazia. Arrastar pode ser usado para marcar várias células em uma 

linha ou coluna de uma só vez. O tempo decorrido é exibido na barra de status e uma visão geral 

do tabuleiro está localizada no canto superior esquerdo. Um jogo é concluído quando todas as 

células ocupadas forem marcadas corretamente. 

 O posicionamento atual de caixas e cruzamentos (referido como "estados" a partir de 

agora) pode ser salvo a qualquer momento. Salvar um novo estado não sobrescreve estados 

salvos anteriores. Restaurar um estado sempre retorna ao estado salvo mais recentemente. Isso 

pode ser repetido até que nenhum outro estado salvo permaneça. O número de ações desde o 

último estado salvo é exibido na barra de status. 

 O Picmi inclui dois modos de jogo. Puzzles aleatórios (gerados selecionando New no 

menu) são gerados de acordo com as configurações de dificuldade selecionadas. Como 

alternativa, os quebra-cabeças predefinidos incluídos podem ser reproduzidos selecionando 

Carregar. 

FUNCIONALIDADES 

 Colorir as células correspondente 

 Lógica Computacional 
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 Raciocínio Lógico 

 

Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Picmi 

Imagem 2: Tela do software 
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Fonte: Software Picmi 
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 42 PySyCache 

Versão mais atual: 3.1-3.2 

Desenvolvedor:  Vicent DEROO 

 

Apresentação: PySyCache é um software livre educacional para crianças de 4 a 7 anos de idade. 

Os usuários-alvo do PySyCache são as crianças mais jovens, mas crianças mais velhas podem se 

beneficiar assim como pessoas com deficiência. 

Este programa traz um apanhado de jogos bastante simples que além de educar se preocupa em 

ensinar as funções do mouse para as crianças. 

Noções básicas de mobilidade, interação, cliques, diferença entre os botões e arrasto 

serão passadas de uma maneira leve e interessante. Todos os jogos apresentam conteúdo 

educativo que ensinam conceitos de lógica e princípios. Os responsáveis pela criança poderão 

editar as suas preferências nas opções do programa e adequar a dificuldade de acordo com a 

idade do seu filho. 

 

FUNCIONALIDADES 

 Atividades agradáveis baseadas em objetos simples 

 Captura de telas das atividades 

 Criação dos seus próprios temas 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pysycache.org/
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Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software PySyCache 

 

Imagem 2: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software PySyCache  
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2. Softwares > 2.13. Jogos 

2.13. 43 SameGame 

Versão mais atual: 1.1.0-4.1 - Autores: Kuniaki Moribe 

 

Apresentação: SameGame é um puzzle de combinação de peças originalmente lançado sob o 

nome de Chain Shot! em 1985 por Kuniaki Moribe (Morisuke). Desde então, ele foi portado para 

várias plataformas de computador, dispositivos portáteis. 

Mecânica de jogo  

SameGame é jogado em um campo retangular, normalmente preenchido inicialmente 

com quatro ou cinco tipos de blocos colocados aleatoriamente. Ao selecionar um grupo de 

blocos adjacentes da mesma cor, um jogador pode removê-los da tela. Os blocos que não são 

mais suportados cairão e uma coluna sem blocos será cortada por outras colunas sempre 

deslizando para um lado (geralmente à esquerda). O objetivo do jogo é remover tantos blocos 

quanto possível do campo de jogo. 

Na maioria das versões, não há restrições de tempo durante o jogo. No entanto, algumas 

implementações gradualmente empurram as linhas para cima ou soltam os blocos de cima. Às 

vezes, o jogador pode controlar o número e o tempo dos blocos que caem de cima de certas 

maneiras. Por exemplo, em algumas implementações para o iOS , isso pode ser feito agitando o 

dispositivo. O jogo termina se um tempo acabar ou se mais blocos não puderem ser removidos. 

Algumas versões, incluindo algumas versões do Windows Mobile , incluem as orientações retrato 

e paisagem. 
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FUNCIONALIDADES   

 Criação de uma lógica para 

remoção dos blocos 

 Lista com as maiores pontuações 

 
Imagem 1: Tela do software 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software SameGame 
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3. Sites com aplicativos/jogos com 

finalidade educacional 

 

SITES COM APLICATIVOS / JOGOS EDUCACIONAIS 

Título / Nome Conteúdos ou disciplinas abordadas 
Endereço 

eletrônico 
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4. Considerações finais 
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