
 

C. Estilos

Para poder fazer a edição dos estilos de cada item é necessário, ao adicioná-lo no leiaute, passar com o cursor no espaço que o item foi
colocado no leiaute, assim irá aparecer o ícone 'lápis com letras azuis' basta clica-lo que então será direcionado a tela de configuração de
estilo.

Esta seção é onde o usuário poderá editar o estilo do documento em que está trabalhando.

Como este editor possui uma gama de funcionalidades elevadas, para facilitar a explicação de cada item a explicação será fragmentada.

1. Exibição e Borda



A Exibir a tabela em bloco ou em linha

B Cor de fundo da página.

C Define a largura da página.

D Define a altura da página.

E Define o espaço interno da página.

F Define a margem da página.

G Permite o item flutuar à esquerda ou à direita.

Caso o documento tenha um item existente, a tabela irá flutuar em relação ao item superior. Essa é a única
maneira de colocar tabelas lado a lado. Diferentemente de outros itens que você pode aplicar o alinhamento à

direita ou á esquerda do item superior, para aplicar o mesmo efeito às tabelas você deve flutuá-las.

A Escolha da borda e largura da linha.

B Escolha de estilo de linha de borda.

C Define a cor da borda.

D Define o arredondamento da borda.

E Define o espaço entre as células.

F Escolha da cor.

G Escolha da posição.

É importante ressaltar que os itens E, F em vermelho e D em azul. O Espaçamento Interno, Margem e
Arredondamento tem propriedade taquigrafia que define todas as propriedades destes elementos em uma
declaração . Esta propriedade pode ter de um a quatro valores.

Exemplo:

Elemento: 10 (px)
10 px para os quatro lados.

Elemento: 10 20 (px)
10 px para o topo e base do item.
20 px para o lado direito e esquerdo do item.

Elemento: 10 20 30 (px)
10 px para o topo do item.
20 px pata o lado direito e esquerdo do item.
30 px para o base do item.

Margem e Espaço Interno: 10 20 30 40 (px)
10 px para o topo do item.
20 px para o lado direito do item.
30 px para o base do item.
40 px para o lado esquerdo do item.

Obs: O Arredondamento segue o mesmo raciocínio que os outros dois elementos, mas a sequência é 1° número é
referente ao topo esquerdo, 2° é sobre o topo direito, 3° base direita e 4° base esquerda.

2. Fonte e Arquivos



A Define a fonte.

B Define a cor da fonte.

C Define o estilo da fonte (Negrito, Itálico e Normal).

D Define o alinhamento do texto.

A Define a altura da linha.

B Definição do sombreamento do texto.

C Definição da cor do texto.

D Definição da quebra do texto.

E Escolha da linha do texto.

F Escolha entre ter todo o texto com letras maiúsculas ou minúsculas.

G Área para selecionar a imagem.

H Define posição de fundo.

3. Incorporação de estilos

A Opções de como proceder se o conteúdo transbordar na horizontal.

B Opções de como proceder se o conteúdo transbordar na vertical.

C Opções para repetir a imagem.

D Opção para mudança de estilo quando for passado o cursor.

E Tempo para a transição de estilo.

F Opção para a escolha de um estilo pré-configurado.

G Opções de configuração de edição.

Quando a opção 'Salvar definições como modelo para reutilização para modelos do processo atual' está ativada
significa que as alterações que foram feitas podem ser salvas criando-se outro estilo para ser utilizado somente

no módulo que esta nova alteração for salva, onde se tem a opção de escolha do nome desse novo estilo.

Já na opção 'Salvar definições como modelo para reutilização para modelos de todo o sistema' irá salvar este
novo estilo em todo o sistema.



Voltar ao índice Visualizar em PDF
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