
O arquivo não abre?

Ao tentar abrir diretamente um arquivo da Biblioteca, ou depois de tê-lo baixado para seu
computador, é preciso que no seu computador esteja instalado o programa que abre aquele
tipo de arquivo.

    

Cada tipo de arquivo tem uma "extensão" própria. "Extensão" é o nome dado às três letras que
aparecem após o ponto, no fim do nome do arquivo. Por exemplo: "abobrinha.pdf" é um
arquivo com extensão "pdf"; "pirulito.doc" é um arquivo com extensão "doc".

    

Os arquivos mais comuns nessa biblioteca têm as extensões abaixo:

    

Arquivo com extensão "pdf". É um arquivo do tipo "documento" ("Portable Document Format").
Abre com o programa "Adobe Acrobat Reader" ou diretamente no navegador com o plugin do
Adobe instalado. Se não estiver conseguindo abrir esse tipo de arquivo, faça o download e
instale o Adobe Acrobat Reader .

    

Arquivo com extensão "doc". É um arquivo do tipo "documento". Abre com o programa
"Microsoft Word". É necessário possuir o programa "Microsoft Word" para abrir esse tipo de
arquivo. O Word faz parte do pacote de programas de escritório " Microsoft Office " e não
possui versão versão gratuita.

    

Arquivo com extensão "xls". É um arquivo do tipo "planilha eletrônica". Abre com o programa
"Microsoft Excel". É necessário possuir o programa "Microsoft Excel" para abrir esse tipo de
arquivo. O Excel faz parte do pacote de programas de escritório " Microsoft Office " e não
possui versão versão gratuita.
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http://get.adobe.com/br/reader/
http://office.microsoft.com/pt-br/default.aspx
http://office.microsoft.com/pt-br/default.aspx
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Arquivo com extensão "ppt" ou "pps". É um arquivo do tipo "apresentação de slides". Abre como programa "Microsoft PowerPoint". É necessário possuir o programa "Microsoft PowerPoint"para abrir esse tipo de arquivo. O PowerPoint faz parte do pacote de programas de escritório "Microsoft Office" e não possui versão versão gratuita.    

Arquivo com extensão "rar", "tar" ou "zip". É um arquivo do tipo "compactado". Para abri-lo énecessário possuir o descompactador adequado. Um excelente descompactador que trabalhacom todos os principais formatos de arquivo compactados é o WinRar .        Outros formatos: Além desses formatos acima, eventualmente você poderá encontrar arquivosde som, vídeo, animações, etc. Sempre que possível será indicado a forma de abrir e executaresse tipo de arquivo.    Uma alternativa interessante para quem não possui os programas do pacote de ferramentas deescritório da Microsoft consiste em baixar o arquivo para seu computador e depois enviá-lopara o Google Docs. É possível abrir e editar esses documentos pela Internet usando o Google Docs.  
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http://office.microsoft.com/pt-br/default.aspx
http://www.baixaki.com.br/download/winrar.htm
docs.google.com
docs.google.com

