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PACOTES OFFICE 

Existem vários pacotes office, iremos ver alguns que 

podem ser usados para substituir o pacote office da 

Microsoft. 

 

Vale lembrar que uma vez entendendo o 

funcionamento do programa (aplicativo), pode se 

usar qualquer sistema operacional e 

consequentemente o aplicativo relativo ao mesmo. 
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OUTROS PACOTES OFFICE 

SOFTMAKER FREEOFFICE: 

O “SoftMaker FreeOffice” é constituído pelas 

seguintes aplicações: “FreeOffice TextMaker” 

(processador de texto), “FreeOffice 

PlanMaker” (folha de cálculo) e o “FreeOffice 

Presentations” (criação de apresentações). 

Também tem a capacidade de criar ficheiros 

“pdf”.                                                             
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IBM LOTUS SYMPHONY: 

O “Lotus Symphony” é constituído por: “Lotus 

Symphony Documents” (processador de 

texto), “Lotus Symphony Spreadsheets” (folha 

de cálculo) e o “Lotus Symphony 

Presentations” (criação de apresentações). 



PACOTES OFFICE 

KINGSOFT OFFICE SUITE FREE: 

As aplicações que constituem o “Kingsoft Office 

Suíte Free″ são: “Kingsoft Writer” (processador 

de texto), “Spreadsheets” (folha de cálculo) e 

“Presentation” (folha de apresentação). Também 

exporta ficheiros diretamente para “pdf”. 
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CALLIGRA SUITE: 

(NOTA: Esta aplicação ainda é considerada 

experimental e não adequada a ambientes de 

produção.) 

Calligra é uma suíte de software de escritório “Open 

Source”, criada pela comunidade KDE (Linux). Contém 

aplicações para escritório e aplicações para trabalhos 

mais artísticos. As aplicações de produtividade são: 

“Words” (processador de texto), “Sheets” (folha de 

cálculo), “Stage” (criação de apresentações) e “Kexi” 

(bases de dados). Contém uma enorme variedade de 

outras aplicações, como referido. 

https://informaticaemportugues.files.wordpress.com/2013/01/diapositivo4.gif
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ZOHO: 

As aplicações de escritório desta suíte são: 

“Calendar”, “Writer”, “Notebook”, “Show” e 

“Sheet”. 
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THINKFREE CLOUD OFFICE: 

O “Thinkfree Office” é composto por: 

“Write”,  “Calc”, e “Show”. 

 

Diz-se extremamente compatível com outras 

aplicações de escritório.  

https://informaticaemportugues.files.wordpress.com/2013/01/diapositivo10.gif
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GOOGLE DOCS: (atualmente associado ao 

Google Drive). Se ainda não conhece este 

serviço do Google siga esta ligação para um 

artigo anterior. 

 

O “GoogleDocs/Google Drive” é constituído 

pelas seguintes aplicações: “Google Docs”, 

“Sheets” e “Slides”. 



PACOTES OFFICE 

LIVRE X PAGO 

A maior parte dos PC’s do 

mundo ainda usa o pacote 

Office da Microsoft, embora 

os pacotes gratuitos 

aumentem seu número de 

usuários a cada dia. 
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Vantagens 

E 

Desvantagens 
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Pacote Microsoft 

O Microsoft Office é uma suíte “pacote” de aplicativos da 

Microsoft, muito úteis tanto para iniciantes quanto para 

profissionais. Ele tem uma licença paga, embora, a pirataria 

continue forte com este pacote o que vem fazendo o preço 

cair. 
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Foi anunciado pela primeira vez por Bill Gates em 01 

de agosto de 1988 na Comdex , em Las Vegas. Sua 

primeira versão continha os aplicativos Microsoft 

Word, Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint. 

Já é possível encontrar versões Free do Office, com funções 

reduzidas. A maioria tem formatos diferentes, mas os 

arquivos são reconhecidos pelo Office pago, assim como os 

programas gratuitos reconhecem os arquivos do Office. 

(Microsoft to Microsoft) 
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Pacote Microsoft Office 
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Pacote MAC 

É um pacote que anteriormente era 

desenvolvido pala própria APPLE, após a 

parceria com a MICROSOFT, o pacote foi 

reformulado e se usa agora o OFFICE MAC. 
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Pacote Office MAC 

 

iWORK 
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Pacote OPEN 

Office 

 

Pacote LibreOffice 
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Pacote LINUX 

O BrOffice é o nome dado no Brasil para a suíte de 

escritório gratuita e de código aberto OpenOffice.org. 

O BrOffice. Inclui aplicativos de processador de 

textos Writer, uma planilha eletrônica de cálculos 

Calc, um editor de apresentações Impress, um editor 

de desenhos vetoriais Draw, um gerenciador de 

banco de dados Base e um editor 

de fórmulas científicas e matemáticas Math. 
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Página de acesso do 

LibreOffice 
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A origem do BrOffice remete-se ao StarOffice, suíte de 

escritório produzida pela Star Division que surgiu na década 

de 1990. Após adquirir a Star Division, em 1999, a Sun 

Microsystems anunciou, em 19 de julho de 2000, a intenção 

de formar uma comunidade para o desenvolvimento do 

StarOffice. 
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A Sun microsystems doou parte do código 

fonte do StarOffice 5.2, lançado em 13 de 

outubro de 2000, para uma comunidade de 

código aberto desenvolvê-lo sob as 

licenças GNU Lesser General Public 

License (LGPL) e Sun Industry Standards 

Source License (SISSL), tornando-se a principal 

colaboradora e patrocinadora do projeto. 
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A iniciativa, que deu origem ao 

projeto OpenOffice.org, ganhou o apoio de 

diversas organizações envolvidas 

em tecnologia, como a Intel, a Red Hat, 

a Mandriva, a Novell e o Debian. O site do 

projeto estreou no mesmo dia da doação do 

código, em 13 de outubro de 2000. 
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Pacote BROffice 
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1) O que são pacotes de escritório? 

SIMBORA PARA  A REVISADA? 

2) Cite 3 suítes de escritórios, juntamente com uma breve 

descrição de sua função. 

3) Cite 3 suítes de escritório que rodam sobre Linux, 

juntamente com uma breve descrição de sua função. 

4) As suítes de escritório, são programas que rodam somente em 

computadores pessoais (PCs)? 

5) Existe suíte de escritório pago? 

6) O que é o BROffice? 
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Entenderam? 

 

Então vamos responder 

algumas questões? 
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Espaço inseparável e Hífen inseparável são funções 

que, no menu Inserir do aplicativo BrOffice.org Writer, 

pertencem à qual das opções abaixo? 

 

(A) Assunto. 

(B) Marcador. 

(C) Caractere especial. 

(D) Referência. 

(E) Marca de formatação 
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