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BrOffice - Writer 

É um aplicativo do pacote BrOffice.org e sua função é de processar 

texto, oferecendo vários recursos de processamento como: 

formatação de um texto, inserção de objetos (imagens, arquivos e 

outros...), buscando cada vez mais facilitar a criação de 

documentos. 

Vatangens: 

 É gratuito; 

 Salva em formato PDF (Portable Document Format); 

 Compatibilidade com outros programas e arquivos; 

 Melhor númeração de itens; 

 Melhor aproveitamento do recurso “Estilo”. 



BrOffice - Writer 



BrOffice - Writer 

Outras Barras 
Desenho 

Tabelas Navegação de Formulário 

Galera FontWork 

Barra de Menu 

Barra de Ferramentas Padrão 

Barra de Ferramentas Formatação 

Barra de Status 



BrOffice - Writer 

Novo; CTRL+N; 

O comando Novo abre um novo documento do BrOffice. Este 

documento pode ser,entre outros, um texto, uma planilha, 

uma apresentação, um arquivo de desenho, ou um banco de 

dados. 

Abrir; CTRL+O; 

Abre um arquivo (lógico!!!). Uma caixa de 

diálogo será aberta permitindo ao usuário 

navegar pelos mais diversos caminhos 

Arquivo 
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Documentos Recentes 

Apresenta uma lista dos documentos utilizados 

recentemente pelo usuário. 

Assistentes 

Auxilia o usuário na criação dos mais diversos tipo de 

documentos, como: Carta, Fax, Agenda, Apresentação, 

etc. Além de Converter documentos de outros formatos 

como documentos do Word, apresentação do Power Point 

Arquivo 
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Salvar; CTRL+S; 

Grava o documento atual em uma unidade de disco, 

solicitando do usuário nome para o arquivo e local (diretório) 

onde ele será salvo. 

Arquivo 

A solicitação só ocorre na primeira vez em que o 

comando é usado, da segunda vez em diante, o 

comando salvar apenas substitui os dados presentes no 

arquivo pelos novos que estão na RAM a cada 

acionamento do comando. 
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Salvar Tudo;  

Permite salvar todos os documentos abertos do BrOffice.org. 

Recarregar;  

Substitui o documento atual pela última versão 

salva. 

Arquivo 
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Exportar como PDF 

Permite salvar o conteúdo do documento 

diretamente em um arquivo PDF, implementando, 

inclusive, a segurança deste tipo de arquivo. 

Arquivo 

Versões;  

Salva e organiza várias versões do documento atual no 

mesmo arquivo. Você também pode abrir, excluir e comparar 

versões anteriores. 
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Alterações 

Lista os comandos que 

estão disponíveis para 

rastrear as alterações em 

seu arquivo 

Editar 
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Editar 
Navegador 

O navegador é um recurso que 

permite percorrer o texto de 

forma mais fácil, podendo-se 

encontrar rapidamente 

elementos como títulos, 

tabelas ou imagens no 

documento. 
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Layout de Impressão 

Exibe a forma que terá o documento quando este for 

impresso. 

Layout da Web 

Exibe o documento como seria visualizado em 

um navegador da Web. Esse recurso é útil ao 

criar documentos HTML 

Exibir 
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Inserir 

Quebra Manual 

Insere uma quebra 

manual de linha, de 

coluna ou de página na 

posição atual em que se 

encontra o cursor. 
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Seção 

Insere uma seção de texto no mesmo local em que o cursor 

está posicionado no documento. Também é possível 

selecionar um bloco de texto e, em seguida, escolher esse 

comando para criar uma seção. 

Inserir 

Use as seções para inserir blocos de texto de outros 

documentos, para aplicar layout de colunas 

personalizado ou para proteger ou ocultar os blocos de 

texto quando uma condição for atendida. 
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Favoritos 

Insere um marcador na posição do cursor. 

Você pode então utilizar o Navegador para, 

posteriormente, ir rápido até o local destacado. 

Em um documento HTML, os marcadores são 

convertidos em âncoras para as quais você 

pode ir rapidamente através de um hyperlink. 

Inserir 
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Índices e Tabelas 

Abre um menu para inserir entradas de índice e 

inserir índices e tabelas. 

Nota 

Insere uma nota na posição atual do cursor. Para exibir ou 

editar o conteúdo de uma nota, selecione-a e escolha este 

comando. 

Inserir 
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Envelope 

Cria um envelope. Nas três páginas de guias, você pode 

especificar o destinatário e o remetente, a posição e o 

formato dos dois endereços e o tamanho e a orientação do 

envelope. 

Inserir 
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Caractere 

Muda a fonte e a formatação de fonte dos caracteres 

selecionados. 

 

Formatação padrão 

Remove formatação direta da seleção. 

Formatar 
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Formatar 
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Parágrafo 

Modifica o formato 

do parágrafo atual, 

por exemplo, 

alinhamento e 

recuo. 

Formatar 
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Página 

Especifique os estilos de 

formatação e o layout do estilo 

de página atual, incluindo 

margens da página, 

cabeçalhos, rodapés e o plano 

de fundo da página. 

Formatar 
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Alterar Capitalização 

Altera o uso de maiúsculas e minúsculas nos caracteres 

selecionados ou, se o cursor estiver em uma palavra, altera 

o uso de maiúsculas e minúsculas de todos os caracteres 

nela. 

Colunas 

Especifica o número de colunas e o layout de 

coluna para um estilo de pági-na, quadro ou seção. 

Formatar 
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Seções 

Altera as propriedades das seções definidas 

no documento. Para inserir uma seção, 

selecione o texto ou clique no documento e, 

em seguida, escolha Inserir - Seção. 

Formatar 
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Inserir: 

Tabela: Insere uma nova tabela. 

Colunas: Insere colunas. 

Linhas: Insere linhas. 

Excluir: 

Tabela: Insere uma nova tabela. 

Colunas: Insere colunas. 

Linhas: Insere linhas. 

Tabela 
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Selecionar: 

Tabela: Seleciona a tabela atual. 

Coluna: Seleciona a coluna atual. 

Linha: Seleciona a linha atual. 

Célula: Seleciona a célula atual. 

Tabela 
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Idioma 

Abre um sub-menu em que você pode escolher comandos 

específicos do idioma. 

Verificação Ortográfica 

Verifica a ortografia manualmente. 

Contagem de Palavras 

Conta às palavras e caracteres da seleção 

atual e do documento inteiro. 

Ferramentas 
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AutoCorreção 

Define as opções para a substituição automática de texto à 

medida que você digita. 

Numeração de Linhas 

Adiciona ou remove e formata números de linha 

no documento atual. 

Ferramentas 
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Classificar 

Faz a classificação alfabética e numérica dos parágrafos 

selecionados. Você pode definir até três chaves de classificação e 

combinar chaves de classificação alfanuméricas e numéricas. 

Calcular 

Calcula a fórmula selecionada e copia o resultado para a área de 

transferência 

Macros 

Permite gravar, organizar e edite macros. 

Ferramentas 
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1) O que é o writer? 

SIMBORA PARA  A REVISADA? 

2) Cite 02 programas de edição de texto, com juntamente 

com uma breve descrição de sua função. 

3) Cite 2 distribuições que rodam o Writer? 

4) Os documentos salvos no Writer, podem ser abertos no Word? 

5) Existe editores de texto na nuvem? 
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Entenderam? 

 

Então vamos responder 

algumas questões? 
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A “Barra de Ferramentas” exibida acima, pode ser acionada 

através do botão: 
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Qual a extensão padrão para documentos de texto salvos no 

formato Writer do pacote BrOffice.org? 

 

a) .dot 

b) .doc 

c) .ods 

d) .odt 

e) .osi 
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O botão “Novo” do Writer, permite abrir novos documentos 

baseados em qualquer aplicativo do pacote BrOffice.org., 

então qual dos itens abaixo não é um aplicativo BrOffice.org? 

 

a) Documento Texto 

b) Desenho 

c) Apresentação 

d) Adobe Reader 

e) Planilha 



BrOffice - Writer 

 Qual o botão que permite criar um arquivo no formato PDF, e 

que, consequentemente, será aberto no Adobe Reader ou 

programa similar? 
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Ao Lado, você visualiza parte de uma 

janela exibida através do botão do 

Writer. Que janela é essa? 

 

a) Galeria 

b) Hiperlinks 

c) Math 

d) Navegador 

e) Estilos e formatação 
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Quando o modo de substituição do editor BrOffice.org Writer 

estiver ativado, o cursor de texto terá qual formato? 

 

(A) uma linha vertical intermitente. 

(B) uma linha horizontal intermitente. 

(C) um bloco intermitente. 

(D) um bloco fixo. 

(E) uma linha horizontal fixa. 
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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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Site Google Imagens. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=IMPRESS&biw=1600&bih=799&source=lnm

s&tbm=isch&sa=X&ei=CvGPVemjEcbYggSusoGACw&ved=0CAcQ_AUoAg#tbm=i

sch&q=broffice+writer>. Acesso em: 27-07-2015 as 8:20. 
 

Site Olhar Digital. Disponível em: 

<http://olhardigital.uol.com.br/olhar2013/?m=bus>. Acesso em: 27-07-2015 as 8:20. 
 

Site Tecmundo. Disponível em: <http://www.tecmundo.com.br/busca?q=writer>. 

Acesso em: 27-07-2015 as 08:20. 
 

Site Wikpédia.org. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Writer>. Acesso em: 

27-07-2015 as 8:20. 
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