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INTRODUÇÃO
O Editor de Texto do Linux é um poderoso processador de textos, muito parecido com a Microsoft Word 
do sistema operacional Windows, sendo integrante do pacote de aplicativos para escritório permitindo a 
criação, edição e manipulação de diversos tipos de textos.
Com ele, podemos realizar desde tarefas simples, como digitar um simples documento até tarefas mais 
complexas como a criação de documentos mais sofisticados.
Para iniciar o Editor de Texto, dê um clique sobre o botão Aplicativos / Escritório / OpenOffice.org Editor 
de Texto, conforme a figura abaixo:

Obs: Aproveite para criar uma pasta com seu nome na Área de Trabalho.

INSERIR TEXTO
Ao abrir o Editor de Texto, você pode começar a inserir texto imediatamente em um documento.

Observe que o aplicativo sempre começa com um documento padrão chamado “Sem Título1”, com o 
cursor no topo do documento onde o texto que você digita irá aparecer.

1ª Atividade: Digitação de Texto
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SELECIONAR TEXTO
Para selecionar parte de um texto, dê um clique no início do texto que você deseja selecionar, arraste 
sem soltar o botão do mouse até onde você deseja selecionar e solte ao final. Ou pressione Ctrl + A, 
para selecionar tudo.

BARRA DE FERRAMENTAS

RECORTAR, COPIAR E COLAR TEXTO
Selecione o texto que você deseja recortar e colar. Para isso temos duas maneiras:

• A primeira é após você selecionar o texto, clique com o botão direito do mouse e escolha por 
copiar, recortar, ou colar.

• O segundo modo é:
Selecione um parágrafo que você deseja copiar e colar.
Dê um clique no botão (      ) Recortar na barra de ferramenta Padrão.

Dê um clique no botão (      ) Copiar na barra de ferramenta Padrão.

Dê um clique para posicionar o cursor no documento onde você deseja colar o texto.

Dê um clique no botão (      ) Colar.

DESFAZER E REFAZER ALTERAÇÕES
Às vezes, você faz alterações no texto e, depois, decide que não quer a alteração. Em vez de começar 
de novo, você pode desfazer e refazer as alterações.

A seta para esquerda desfaz.
A seta para direita refaz.



BARRA DE FORMATAÇÃO

NEGRITO, ITÁLICO E SUBLINHADO 
Selecione o texto que você deseja formatar
Dê um clique no botão (      ) Negrito para aplicar a formatação Negrito ao texto
Dê um clique no botão (      ) Itálico para aplicar a formatação Itálico ao texto
Dê um clique no botão (      ) Sublinhado para aplicar a formatação Sublinhado ao texto

FONTE
Selecione o texto que deseja formatar e escolha a fonte desejada.

TAMANHO E COR DA FONTE
Para alterar o tamanho da fonte, selecione o texto que deseja alterar e clique em: 

Dê um clique no botão abaixo Cor da Fonte escolha uma cor, e clique na cor desejada.

ALINHAMENTO
Ao digitar seu texto em um documento, o texto automaticamente se alinha com a margem esquerda.

Dê um clique no botão ( ) Alinhar à Direita na barra de ferramentas para alinhar o texto à direita.
Dê  um clique  no  botão  ( )  Alinhar  à  Esquerda  na  barra  de  ferramentas  para  alinhar  o  texto  à 
esquerda.
Dê um clique no botão ( ) Centralizar na barra de ferramentas para deixar o texto centralizado.
Existe ainda a opção “Justificado” ( ) 

ESPAÇAMENTO DA LINHA
Selecione o texto que você deseja alterar.
Clique em Formatar/Parágrafo/Recuos e Espaçamento e procure o campo 'Espaçamento de Linhas', 
selecionando a opção que você deseja.



BORDAS DA PÁGINA
Para criar  e  manipular  as bordas no Editor  de Texto,  clique  em Formatar/Página  e procure a aba 
Bordas:

INSERIR FIGURAS
Para inserir uma figura em seu documento clique com o cursor no local onde deseja inserir a figura. 
Clique em: Inserir / Figura / De um Arquivo
Procure a pasta onde a figura se encontra, clique em ‘Abrir’

Obs: Com o botão direito sobre a figura, clique em Formatar Imagem / Layout / Atrás.



INSERIR TABELA
Para criar uma tabela vá em:
Tabela / Inserir / Tabela, digite o número de colunas e linhas que você deseja e depois clique em 'OK'.

2ª Atividade: Digitação de Tabela

EFEITO FONTWORK
Para produzir efeito semelhante ao 'WordArt' do sistema operacional Windows, vá na barra 'Função de 
Desenho'(conforme figura abaixo) e clique na opção 'Galeria do FontWork'. 

Selecione o modelo desejado, clique em 'OK' e o modelo será aberto:



Dê um clique duplo sobre o efeito, apague o que estiver escrito na etiqueta e digite o texto que quiser, 
depois selecione uma área vazia do texto e arraste a imagem.

SALVAR DOCUMENTO
Clique em Arquivo / Salvar Como, selecione a pasta com seu nome e digite o nome do documento, em 
seguida clique no botão Salvar.
Para salvar as alterações de um documento salvo anteriormente, clique no ícone (       ) Salvar.
OU pelo atalho: Ctrl + S

Obs: Não se esqueça de alterar a extensão do documento (Micorsoft Word 97/2000/XP.doc) para que 
seja aberto no sistema operacional Windows.

FECHAR DOCUMENTO
Para fechar um documento, clique em Arquivo / Fechar, assim o documento que você estava usando 
será fechado, deixando o OpenOffice.org livre para começar novos trabalhos, seja ele texto, planilha, 
apresentações ou banco de dados.


