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Fireworks CS4:   

Design para Web 
Lógica de Programação em Javascript                                                              

  

  

  
   

 

  

Desejamos um excelente treinamento.   

  

Benefícios ao aluno  

Suporte pós-treinamento via e-mail (3 consultas por 90 dias após o término do curso) para tirar 

dúvidas do conteúdo ministrado online, através do e-mail plataformadigitalservicos@gmail.com  

- Acesso a extranet www.cassianobrasil.com para verificação de agenda e pontos.  

 

PROGRAMA FIDELIDADE;  

- Avaliações de acompanhamento e final de curso (em cada módulo) durante todo o treinamento, 

garantindo a qualidade do curso.  

Observações Importantes  

- É obrigatório que sejam salvos todos os trabalhos efetuados durante a aula.  

- Não é permitida a instalação de outros Hardwares ou Softwares que não sejam os utilizados em 

treinamento;  

- O preenchimento da avaliação final de curso/módulo é condição obrigatória para que o aluno possa 

acionar a garantia do curso, conforme previsto na ficha de matrícula;  

- Somente será fornecido certificado ao aluno com assiduidade igual ou superior a 75% do 

treinamento;     
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Unidade 1 – Organização do Curso  

Sobre o Curso  

Estrutura do Curso 

 

Unidade 1   

Organização do Curso  

1.1 Sobre o Curso  

O curso de Fireworks CS4: Design para a Web foi desenvolvido para apresentar ao aluno 

as principais ferramentas para desenvolvimento de layouts e retoques de imagens. O 

Fireworks é a ferramenta mais utilizada no mercado para criação de páginas, pois oferece 

a flexibilidade de trabalhos vetoriais e gráficos bitmaps simultaneamente. O Photoshop é 

rechinhecidamente a ferramenta mais utilizada para tratamentos de imagem profissionais. 

Durante este módulo, o aluno entrará em contato em contato com o que cada software 

oferece de melhor para o trabalho do webdesigner.  

1.2 Estrutura do Curso  

O curso é estruturado de forma a apresentar, incialmente, ao aluno os conceitos que cercam 

o trabalho com cada ferramenta e comando. Ao final desta apresentação, o instrutor e a 

turma realizam os laboratórios que convergem para a criação de um layout completo e 

navegável.  
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Unidade 2 Conhecendo o Fireworks CS4  

2.1 A interface do Fireworks CS4  

O Fireworks CS4 é o software da Adobe utilizado no desenvolvimento de layouts para web. 

Possui uma vasta gama de ferramentas e painéis que facilitam a construção de sites, 

protótipos e exportação de arquivos. Sua interface constitui-se do painel Tools, os painéis 

Property, Symbol e Auto shape, menus e demais painéis distribuídos na tela. Devido à 

complexidade dos elementos de interface no Fireworks e à vasta gama de projetos que 

podem ser desenvolvidos com o software, sua interface pode ser configurada de acordo com 

as necessidades do usuário. Esta lição visa apresentar ao aluno os principais componentes 

desta ferramenta.  

  

  
Tela inicial do Fireworks CS4 e principais painéis em destaque  

  

Workspace  

Apesar das grandes mudanças com relação às versões anteriores, a apresentação visual dos 

elementos da tela está padronizada entre os demais programas do suíte CS4. O estilo de 

área de trabalho pode ser configurado da maneira mais conveniente ao usuário. O Fireworks 

dispõe das seguintes opções:  



 

  

  

  

• Expanded Mode  

• Iconic Mode  

• Iconic Mode With Panel Names  

  

Para ter acesso a estas configurações, acesse o menu posicionado na parte superior à direita 

da tela do Fireworks e selecione uma das três opções.  

  
Configuração do Workspace  

  

Tools  

A barra de ferramentas está organizada de acordo com as seguintes funções: seleção, 

bitmap, vetores, web, cores e visualização. Estes grupos de funções podem ser 

compreendidos como categorias de ferramentas de trabalho.  Por padrão, a caixa de 

ferramentas fica visível acoplada no canto esquerdo, mas pode ser reposicionada, no 

decorrer do trabalho, para qualquer parte da tela.   

A imagem a seguir ilustra as opções disponíveis no painel Tools e as respectivas teclas de 

atalho.   

  



 

  

  
Tools do Fireworks CS4  

Existe mais de uma ferramenta além daquela que aparece visível na barra Tools. Isto é 

determinado por meio de um triângulo pequeno, posicionado no canto do ícone. Ao clicar 

durante alguns segundos sobre a ferramenta, as demais opções do grupo tornam-se visíveis.  

   
Opções da ferramenta Crop  

  

Categorias da barra Tools  

As tabelas a seguir estão organizadas conforme a categoria da ferramenta e apresentam uma 

breve descrição das suas funcionalidades. Durante o desenvolvimento dos exercícios, o 

aluno poderá compreender profundamente suas aplicações.  

Select  

O grupo de ferramentas Select é capaz de selecionar, movimentar, modificar e deletar 

objetos vetoriais e bitmaps.  

  

Ferramenta  Atalho  Função  
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Pointer  V, 0  Seleciona e move objetos  

Select Behind  V, 0  Seleciona o objeto posicionado abaixo da 

seleção atual  

Subselection  A, 1  Seleciona e move individualmente objetos 

agrupados e pontos vetoriais  

Scale  Q  Redimensiona e rotaciona objetos  

Skew  Q  Distorce e aplica perspectiva a objetos  

Distort  Q  Distorce e rotaciona objetos  

9-slice scaling  Q  Redimensiona e distorce objetos sem 

distorcê-los  

Crop  C  Suprime uma área do documento  

Export area  C  Exporta áreas selecionadas do documento  

  

  

Bitmap  

A categoria Bitmap oferece ferramentas para a manipulação de gráficos bitmaps. Permite 

alterações de cores, retoques, pintura e desenho.  

  

Ferramenta  Atalho  Função  

Marquee  M  Seleciona uma área retangular do bitmap  

Oval Marquee  M  Seleciona uma área oval do bitmap  

Lasso  L  Seleciona e move individualmente objetos 

agrupados e pontos vetoriais  

Polygon Lasso  L  Seleciona uma área poligonal do bitmap  

Magic Wand  W  Seleciona cores semelhantes presentes no 

bitmap  

Brush  B  Desenha contornos à mão livre  

Pencil  B  Desenha contornos com espessura de 1 pixel 

à mão livre  

Eraser  E  Apaga pixels do bitmap  

Blur  C  Exporta áreas selecionadas do documento  
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Blur  R  Desfoca uma área da imagem  

Shapen  R  Define uma área da imagem  

Dodge  R  Ilumina partes da imagem  

Burn  R  Escurece partes da imagem  

Smudge  R  Aplica cor enquanto arrasta a imagem  

Rubber Stamp  S  Clona uma parte da imagem  

Replace Color  S  Armazena qualquer cor do documento no 

painel de cores  

Red Eye Removal  S  Remove olhos vermelhos em bitmaps  

  

Vectors  

Este grupo de ferramentas é voltado para a criação e a edição de objetos vetoriais. É possível 

desenhar formas básicas, como retângulos e círculos, rapidamente. E também oferece a 

possibilidade de desenhar formas complexas por meio da manipulação de cada ponto que 

constitui o vetor.  

  

Ferramenta  Atalho  Função  

Line  N  Desenha uma linha reta  

Pen  P  Desenha objetos complexos por meio do 

delineamento de pontos  

Vector Path  P  

Desenha um objeto vetorial e aplica contorno  

Redraw Path  P  Redesenha e amplia um vetor já desenhado  

Rectangle  U  Desenha um retangulo  

Ellipse  U  Desenha uma elipse  

Polygon  U  Desenha um polígono ou uma estrela  

Text  T  Insere e edita textos  

Freeform  O  Altera a forma de uma imagem  

Reshape Area  O  Altera a forma de uma imagem  

Path Scrubber 

Addictive  

O  Altera o aspecto dos contornos da imagem 

variando a pressão e a velocidade do traço  
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Path Scrubber 

Subtractive  

O  Altera o aspecto dos contornos da imagem 

variando a pressão e a velocidade do traço  

Knife  Y  Corta e separa um objeto vetorial  

  

  

Web  

O grupo de ferramentas web permite ao usuário preparar o layout para web. É possível 

inserir interatividade com a criação dos hotspots, que inserem links, por exemplo.  

  

Ferramenta  Atalho  Função  

Rectangle Hotspot  J  Desenha um hotspot retangular sobre a 

imagem  

Circle Hotspot  J  

Desenha um hotspot circular sobre a imagem  

Polygon Hotspot  J  Desenha um hotspot poligonal sobre a 

imagem  

Slice  K  Divide a imagem em fatias retangulares  

Polygon Slice  K  Divide a imagem em fatias poligonais  

Hide Slices and 

Hotspot  

2  Oculta slices e hotspots criados nos 

documentos  

Show Slices and 

Hotspot  

2  Exibe  slices  e  hotspots 

 criados  nos documentos  

  

  

Colors  

Esta categoria possui ferramentas para inserção e controle das cores presentes em contornos 

e objetos aplicados à imagem. Por meio da categoria colors também possível a configuração 

e aplicação de gradientes.  

  

Ferramenta  Atalho  Função  

Eyedropper  I  Captura e armazena informações de cor 

presentes no documento  

Paint Bucket  G  Aplica cor de preenchimento aos objetos  

Gradient  G  Aplica gradiente ao documento  
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Cor de Contorno    Exibe a cor configurada para contorno  

Cor de preenchimento  

  Exibe  a  cor  configurada  para 

preenchimento.   

Set Default 

Stroke/Fill Colors  

D  

Restaura as cores padrão para contorno e 

preenchimento, normalmente, branco e preto  

No Stroke or Fill    Remove as cores de contorno ou 

preenchimento na caixa de cores e dos 

objetos selecionados  

Swap Stroke/Fill 

Colors  

X  Inverte as cores de preenchimento e contorno 

configuradas  

  

  

View  

Na categoria são disponibilizadas as ferramentas para o usuário escolher entre os possíveis 

modos de tela, ampliação e redução do zoom entre outros controles de visualização do 

trabalho e configuração do workspace.  

  

Ferramenta  Atalho  Função  

Standard Screen 

Mode  

F  Exibição padrão da janela na qual o 

documento está inserido  

Full Screen with 

Menu Mode  

F  Exibição maximizada da janela na qual o 

documento está inserido, com fundo cinza e 

sem a barra iniciar do Windows  

Full Screen Mode  F  Exibição maximizada da janela na qual o 

documento está inserido, com fundo preto e 

foco no layout  

Hand  H  Movimenta o canvas do trabalho livremente  

Zoom  Z  Altera a ampliação do documento  

  

  

Panéis  

O Firewoks CS4 trabalha com uma série de painéis com funcionalidades especificas. Os 

painéis do Fireworks CS4 permitem a modificação e formatação de objetos vetoriais e 

bitmaps do layout. Os painéis podem ser utilizados para trabalhos com cores, símbolos, 

imagem etc. Esta seção da apostila visa apresentar brevemente quais são os painéis 

existentes, quais as suas principais funcionalidades e como se relacionam com os demais 

elementos da interface.   
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O Fireworks CS4 vem com alguns painéis já abertos. Para ter acesso àqueles que não estão 

visíveis, abra o menu Window, posicionado na barra superior do programa. Na imagem a 

seguir, em destaque, os painéis disponíveis no Fireworks CS4.  A maioria dos painéis possui 

indicação do atalho.   

 

Os painéis estão acoplados na margem esquerda da interface do software e aparecem em 

grupos. É possível reposicioná-los clicando na barra cinza ao topo do painel, arrastando e 

soltando em qualquer parte da tela. Alguns painéis possuem mais opções de configuração 

além daquelas visíveis. Para ter acesso a elas, basta clicar no botão situado no canto superior 

direito do painel, referenciado no decorrer da apostila como botão oculto.  

  

 

  

  
Menu Window com os painéis do Fireworks CS4  

  
Painéis do Fireworks CS4 e botão com opções ocultas  
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Optimize (F6)  

O painel Optimize controla as opções de exportação de slices e imagens do documento. 

Oferece configurações de tamanho, extensão e peso do arquivo.  

  

Layers (F2)  

Por meio do painel layers, o usuário possui controle sobre a estrutura e as camadas do 

documento. Por este painel, a manipulação das imagens, slices e hotspots são controladas 

no decorrer do trabalho.  

  

Commom Library (F7)  

O Fireworks trabalha com bibliotecas prontas de estilos, imagens, botões de navegação 

entre outros elementos. Todos estes objetos podem ser acessados por meio do painel 

Commom Library e inseridos no documento.   

  

Pages (F5)  

Cada página do projeto que está sendo trabalhado no Fireworks fica organizada dentro do 

painel Pages. Este painel exibe todas as páginas do documento e contém opções de 

navegação para visualização das páginas.  

  

States (Shift + F2)  

O painel States exibe os estados (ou frames) presentes no arquivo ou nos símbolos e 

possibilita opção de criar animações.  

  

  

History (Shift + F10)  

O painel History pode ser utilizado para visualizar, modificar e repetir as ações tomadas na 

criação do documento. Sua principal função é guardar as ações mais recentes tomadas pelo 

usuário.    

  

Autoshapes e AutoShape Properties  

O painel Autoshapes exibe formas prontas e complexas com aplicação de sombras e relevos 

em setas, cubos etc. É possível obter mais Autoshapes acessando o menu do botão oculto 

no canto superior à direita do painel e clicando na opção Get More Auto Shapes. O painel 

AutoShape Propoerties funciona em conjunto com os objetos criados a partir do painel 

AutoShapes e permite a inserção de parâmetros aos Shapes.  

  

Styles (Ctrl + F11)  

Por meio do painel Styles o usuário pode modificar, criar e salvar efeitos de preenchimento, 

contorno e texto atribuídos a objetos vetoriais.   
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Document Library (F11)  

O painel Document Library armazena imagens, símbolos, botões e animações. Os objetos 

inseridos neste painel funcionam como uma matriz para a criação de outros elementos. Ao 

modificar uma imagem inserida no Document Library, todas as imagens criadas a partir 

dela serão atualizadas.  

  

URL (Alt + Shift + F10)  

A criação de bibliotecas de endereços URL, que ficam armazenados neste painel, facilita a 

reutilização destes elementos.    

  

Color Mixer (Shift + F9), Swatches (Ctrl + F9) e Color Palette  

Ambos os painéis controlam as cores de contorno e preenchimento do documento 

trabalhado. Por meio da ferramenta Color Mixer o modo de cores que será trabalhado no 

documento pode ser configurado. O Fireworks dispõe das seguintes opções: RGB, 

Hexadecimal, CMY, HSB e Grayscale. Além de permitir a mistura de cores que serão 

aplicadas ao layout. O painel Swatches funciona como uma biblioteca capaz de armazenar 

uma série de cores relacionadas ao layout. Já o painel Collor Palette permite a criação e 

alternação entre paletas de cores, bem como a exportação de conjuntos de cores e 

exploração de cores já combinadas.  

  

  

Behaviors (Shift + F3)  

Os Behaviors são os comandos do Fireworks que permitem a inserção de interatividade ao 

layout. Este painel permite a inserção e a configuração de objetos interativos como botões, 

URLS, hotspots etc.  

  

Info (Alt + Shift + F12)  

O painel Info fornece informações precisas sobre os objetos inseridos no layout, como 

tamanho e posicionamento no documento, sua relação com o cursor do usuário e a cor do 

objeto.  

  

Find (Ctrl + F)  

Por meio do painel Find é possível localizar e substituir informações referentes à cores, 

fontes,  textos e URL’s.  

  

Align  

O painel Align permite alinhar, organizar e distribuir os objetos do documento conforme os 

parâmetros estabelecidos neste painel.  

  

Image Editing  

Trata-se de uma compilação de ferramentas relacionadas ao tratamento e edição de imagens 

bitmap.  
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Paths  

Este painel fornece uma compilação de ferramentas relacionadas ao trabalho com objetos 

vetoriais que podem ser acessadas rapidamente por quem costuma trabalhar com vetores. 

Entre outros atributos deste painel, está a seleção de alças de transformação em regiões 

específicas de objetos, mesclagem de objetos e edição de pontos.  

  

Special Characters  

O painel Special Characters oferece acesso rápido a caracteres especiais que podem ser úteis 

durante o trabalho de execução de layouts, como: Ñ  §   ¢   ¿   ®   

  

Symbol Properties  

Por meio do painel Symbol Properties, o usuário pode controlar a customização dos 

símbolos gráficos inseridos no documento.  

2.2 Formatos de imagens  

Entre as várias funções que o Fireworks possui, grande parte delas destina-se ao trabalho 

eficiente com imagens bitmap e vetoriais. Em função disso, compreender os diferentes 

formatos de imagens digitais que este software dá suporte pode otimizar o trabalho do 

webdesigner. Esta lição destina-se a apresentar ao aluno os principais formatos de arquivos 

e extensões disponíveis e indicar quais são mais adequados para cada situação.  

  

Gráficos vetoriais  

Gráficos vetoriais possibilitam ao usuário o máximo controle e flexibilidade para criação 

de imagens para web. Ao trabalhar com vetores, o Fireworks controla linhas, curvas e outras 

formas, configuradas por meio de equações matemáticas que descrevem o desenho ao 

computador. O Fireworks oferece uma série de ferramentas especificas para a criação de 

vetores, como a Line e a Pen. E outras ferramentas para edição, como Reshape e Freeform.   

São características dos objetos vetoriais:  

• Geram arquivos leves  

• Podem ser redimensionados em qualquer proporção sem perder qualidade  

• Possuem boa integração com o Adobe Flash e Illustrator  

• São facilmente manipulados  

A imagem a seguir exemplifica como as formas vetoriais funcionam. Este objeto é formado 

por diversos pontos posicionados estratégicamente ao longo da imagem para que sejam 

formadas as linhas elípticas. Cada ponto possui recursos para que a linha seja modelada  
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Forma vetorial no Fireworks CS4  

Gráficos bitmap  

Gráficos bitmap são imagens compostas por pixels. Neste tipo de imagem, cada pixel usado 

descreve uma informação de cor que, combinadas, formam o arquivo final. Os formatos 

mais comuns de bitmap são BMP, PSD, TIFF, PNG, JPG e GIF. Em geral, imagens bitmap 

resultam de máquinas fotográficas, scanners e criações em softwares específicos como o 

Adobe Photoshop.  

São características dos objetos bitmap:  

• Arquivos pesados  

• Sofrem distorção ao serem redimensionados conforme a resolução da imagem  

• Possuem boa integração com o Photoshop  

Na imagem a seguir um arquivo bitmap é visto de duas formas diferentes. À esquerda ele 

está tamanho natural. Porém, no destaque à direita, a foto está ampliada para que os pixels 

que a formam fiquem aparentes. Com base nesta observação, é possível afirmar que uma 

imagem bitmap é formada por pixels e que os pixels são pequenos pontos que possuem as 

informações de cor da imagem  

  
À direita, foto ampliada para visualização dos pixels que formam o bitmap  

  

  Ponto vetorial  
  

  E recursos para articulação  
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Formato GIF  

GIF é a abreviação de Graphical Interchange Format. Trata-se de um dos formatos mais 

populares da web devido ao peso final reduzido dos arquivos. Além disso, o GIF oferece a 

possibilidade de transparência na imagem. Isso permite à imagem interagir com o fundo. 

Por outro lado, possui uma grande restrição com relação a cores. O GIF só suporta 256 

cores. Quanto menos cores a imagem possuir, mais leve ficará o arquivo. É o melhor 

formato para imagens com cores chapadas, como logotipos.   

  

Formato JPG  

JPG é a abreviação de Joint Photographic Experts Group. Dá suporte a um número 

infinitamente maior de cores que o GIF: são mais de um milhão de cores. É a melhor opção 

para se trabalhar com fotos ou quando se precisa manter a qualidade de uma imagem com 

muitas cores em um arquivo leve. Porém, não realiza transparência. O JPG tem como 

característica eliminar todas as cores que o olho humano ignora e todas aquelas que 

apresentam alta redundância dentro da imagem. Essas cores são transformadas em uma cor 

só, eliminando assim o peso desnecesário. Este processo chama-se compressão. Uma vez 

que um arquivo é comprimido não é possível desfazer este processo.  

  

Formato PNG  

PNG é a abreviação de Portable Network Graphic. Apesar de ser o formato de imagem mais 

versátil, ainda não é suportado por browsers mais antigos. O PNG reúne as melhores 

características do GIF e do JPG. Ou seja, suporte a uma extensa gama de cores e aplicação 

de transparência. O que resulta em um arquivo leve e com muita qualidade na imagem.  

2.3 Operações Básicas  

Esta lição tem por objetivo dar suporte ao aluno no que diz respeito às operações básicas 

no trabalho com o Fireworks: abrir um arquivo existente, criar um arquivo novo e 

contextualizar o aluno no ambiente de trabalho do Fireworks CS4.  

  

Abrir um arquivo existente  

Para abrir um arquivo existente, acesse o menu File e clique em Open. Para realizar esta 

operação, o atalho Ctrl + O também pode ser utilizado. O Fireworks exibirá uma janela de 

diálogo para que você localize o arquivo no seu computador. Outra forma de abrir um 

arquivo já existente é clicar na opção Open Recent, também no menu File.   
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Criar um arquivo novo  

Para abrir um novo documento, acesse o menu File e clique em New, ou utilize o atalho 

Ctrl + N. Ao fazer isso, o Fireworks exibe uma janela de configuração deste novo arquivo.  

  

  
Janela de configuração de um novo documento  

O Fireworks pede ao usuário que configure o formato deste novo arquivo. A área que este 

arquivo ocupará é chamada pelo Fireworks de Canvas. Determine a largura (Width) e a 

altura (Height) do seu arquivo. Além disso, é possível determinar qual é a melhor unidade 

de medida a ser utilizada. Isso vai depender de cada webdesigner. O Fireworks oferece 

Pixels, Polegadas e Centímetros.  Neste exemplo, o arquivo está configurado com 211 

pixels de largura por 26 pixels de altura.  

Em conjunto com a formatação do tamanho, o usuário deve especificar a resolução do 

documento. Em geral, a resolução mais adequada para web varia entre 72Pixels/Inch e 
96Pixels/Inch.  

O Fireworks ainda oferece a opção de escolha da cor do Canvas. Pode ser Branco, 

Transparente ou outra cor determinada pelo usuário.  

  

  
Abrindo um arquivo existente  
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Ampliar e reduzir a visualização do documento  

Para ampliar ou reduzir a visualização de um arquivo na tela, o Fireworks dispõe de 

ferramentas e opções específicas para zoom. A Ferramenta Zoom, presente na caixa de 

ferramentas no grupo View é uma delas. O Zoom que o Fireworks abrange vai de 6% a 

6400%, sendo que o valor de 100% representa o tamanho real da imagem.   

O valor de zoom aplicado ao documento pode ser observado por meio da aba posicionada 

no canto superior esquerdo da tela, o mesmo que exibe o nome do arquivo. Ou, pela barra 

posicionada abaixo do documento. Ao clicar sobre este número, uma lista de padrões de 

visualização é exibida.  

 

Além desta opção, o zoom pode ser regulado por meio da ferramenta Zoom da caixa de 

ferramentas. Ao clicar sobre a imagem, o documento é ampliado. Para reduzir o zoom, 

pressione Alt enquanto clica com a ferramenta sobre o documento. Ou, utilize o os atalhos 

Ctrl – (reduzir) e Ctrl + (ampliar).  

O menu Edit também oferece opções de configuração de zoom: Zoom In, Zoom Out, 

Magnification, Fit Selection e Fit All.  

  

  
Utilização do menu View para controlar a visualização  

  

  
Controle de zoom no documento  
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Atalhos para controlar o zoom no Fireworks  

- Duplo clique sobre a ferramenta zoom estabelece o zoom 100%, bem como o atalho Ctrl 

+ 1.  

- Ctrl + 0 ajusta a visualização do documento ao tamanho da tela.  

2.4 Editando Documentos  

Após criar um novo arquivo, ou enquanto estiver trabalhando em um documento aberto, 

algumas configurações se fazem necessárias. O Fireworks oferece ao usuário ferramentas 

como réguas, grids e outras marcações que prestarão auxílio ao webdesigner. Além disso, 

quando o documento estiver em branco, pode ser necessário importar gráficos bitmap ou 

vetoriais para dar continuidade ao trabalho. Em outros casos, o usuário pode optar por criar 

seu conteúdo diretamente no Fireworks. Esta lição tem por objetivo ensinar ao aluno os 

principais conceitos que o Fireworks trabalha com relação a bitmaps.  

  

Réguas, guias e grids  

Réguas, guias e grids são elementos da interface com o objetivo de posicionar e alinhar 

objetos com precisão no documento.   

  
Ferramentas auxiliares para posicionar e alinhar objetos no documento  

Réguas  

As réguas estão distribuídas nas bordas da tela no sentido horizontal e vertical. Para acessá-

las, clique em View > Rulers.  
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Guias  

As guias são linhas de referência e funcionam em conjunto com as réguas. Elas servem de 

auxílio para alinhar os objetos no documento. Para utilizar as guias, clique sobre as réguas 

e arraste o cursor até o documento.   

Durante o projeto, é possível ocultar as guias para melhor visualização do layout. Para isso, 

clique em View > Guides > Hide Guides.  

  

Grids  

Os grids são linhas verticais e horizontais distribuídas no palco e também servem de auxílio 

para o posicionamento de objetos no documento. Podemos configurar os grids para trocar 

de cor, serem exibidos ou ocultados, aderirem a objetos e serem redistribuídos.  

  

Dica para trabalhar com as guias do Fireworks  

- Quando for necessário medir a distância entre duas guias, posicione o cursor entre elas e 

precione a tecla Shift do teclado. O Fireworks calcula a medida conforme a imagem a 

seguir:  
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Verificação da distância entre duas guias   
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Unidade 3 Trabalhando com Vetores  

3.1 Ferramentas vetoriais  

Esta lição destina-se a apresentar as ferramentas que o Fireworks CS4 oferece para trabalhos 

com elementos vetoriais. Um vetor é um gráfico cuja forma é definida por uma série de 

pontos conectados entre si por segmentos de curva ou por linhas retas. O trabalho com 

vetores possibilita a criação de formas à mão livre ou formas geométricas, como linhas, 

retângulos, círculos e polígonos. As principais ferramentas disponíveis no Fireworks CS4 

para criação de vetores são:   

• Line  

• Shapes  

• Pen  

• Text  

• Freeform  

• Knife  

  

Estas e outras ferramentas estão disponíveis no grupo de ferramentas chamado Vector. 

Assim como as ferramentas do grupo Bitmap, elas são configuradas por meio do painel 

Properties. A maioria de seus atributos será apresentada nesta unidade.  

  

  
Grupo de ferramentas para criação vetorial  

  

Ferramenta Line  

A ferramenta Line permite desenhar rapidamente uma linha reta. Esta linha pode ser 

horizontal, vertical ou em ângulos variados. Para desenhar uma linha que varia de 0º, 45º 

ou 90º, pressione Shift do teclado enquanto arrasta o mouse na direção que a linha deve 

seguir. Por meio do painel Properties é possível configurar a estrutura da linha, a espessura, 

opacidade e bordas. Porém, não existem opções de preenchimento.  
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Diferentes estilos de linhas configuradas no Fireworks CS4  

  

Dica para trabalhar com a ferramenta Line  

- Para adicionar setas a uma linha, selecione o objeto, abra o painel Commands, Criative, 

Add Arrowheads. Isso permite configurar em qual ponta a seta deve ser aplicada, bem como 

formatações de contorno e preenchimento.  

  

  
Comando para inserção de setas e sua configuração pela janela Add Arrowheads  

Ferramentas Rectangle e Ellipse  

As ferramentas Rectangle e Ellipse desenham formas retangulares e elípticas 

respectivamente. Seu funcionamento é simples, selecione-as na caixa de ferramentas, 

configure-as no painel Properties, clique e arraste o cursor sobre o documento.  

  

  

Dicas para trabalhar com as ferramentas Rectangle e Ellipse - 

Pressione Shift para desenhar quadrados e círculos perfeitos.  

- Pressionar Alt e Shift simultaneamente cria quadrados e círculos que crescem a partir do 

centro .  
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Ferramenta Pen  

A ferramenta Pen é ideal para desenhar formas livres, pois permite controle completo sobre 

os pontos que são criados. A Pen permite criar três tipos de pontos:  

Angulares: são pontos que unem dois paths retos.  

Curvos: são pontos que unem dois paths em linha curva.  

Unificadores: são pontos que unem uma curva a uma linha reta ou duas curvas para formar 

um objeto.  

  
Ponto angular, curvo e unificador, respectivamente  

  

Ao começar um desenho com a ferramenta Pen, o cursor exibe um pequeno x próximo a 

ele, indicando que a linha está no início. Clique sobre o documento para começar o path, 

mova o cursor sobre diferentes locais e clique para criar um ponto angular. Continue 

adicionando pontos até a forma ser fechada. Para indicar que o desenho está no final, o 

cursor exibe um círculo ao ser aproximado no ponto inicial.  

  

Ferramenta Text  

Com a ferramenta Text é possível inserir, formatar e editar textos em gráficos. O Fireworks 

exibe blocos de textos em retângulos com uma demarcação ao seu redor, esses blocos de 

texto são criados por padrão quando você clica na área de trabalho com a ferramenta Texto 

e começa a digitar.  

  

  
Bloco de texto no Fireworks CS4  

Dicas para trabalhar com a ferramenta Text  

- Para inserir um bloco de texto com tamanho ajustável, dê um clique sobre o 

documento com a ferramenta Text. Um bloco pequeno surgirá na tela e aumentará de 

tamanho conforme o conteúdo for inserido.  

- Para inserir um bloco de texto com largura fixa, selecione a ferramenta Text, clique 

e arraste o cursor sobre o documento. Solte o cursor quando o bloco estiver com a largura 

desejada.  

  

Através do painel Properties é possível formatar a fonte.  
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Painel Properties com a ferramenta Text ativa  

A tabela a seguir indica as possíveis configurações do painel properties para a ferramenta 

Text.  

Opção  Valores  Descrição  

Object Name    Insere nome para o bloco de texto   

W    Largura do bloco de texto  

H    Altura do bloco de texto  

X    

Posicionamento do bloco de texto no eixo X  

H    

Posicionamento do bloco de texto no eixo Y  

Font Family    Família de fontes do texto  

Font Style    Determina a estrutura da fonte. Os valores 

variam conforme a família de fonte 

escolhida.  

 

Size    Tamanho da fonte  

Color    Determina cor da fonte   

Kerning    

Aumenta ou diminui o espaçamento entre 

determinadas partes das letras. O valor auto  

  Auto Kern  Aplica o espaçamento original da fonte  

Leading    Especifica a distância entre as linhas de um 

parágrafo, ou seja, entrelinhas.  

Leading units    Determina qual unidade de medida será 

usada para calcular o leading  

  %  Leading calculado em porcentagem  
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  px  Leading calculado em pixels  

Faux bold    Texto em bold  

Faux italic    Texto em itálico  

Underline    Texto sublinhado  

Set text orientation    Configura o sentido do texto  

  Horizontal left 

toright  

Texto na horizontal, amplamente utilizado  

  Vertical right toleft  Texto com palavras na vertical e refletido  

Left Alignment    Bloco de texto alinhado a esquerda  

Center Alignment    Bloco de texto alinhado a ao centro  

Right Alignment    Bloco de texto alinhado a direita  

Justified  

Alignment  

  Bloco de texto justificado  

Paragraph indent    Indentação em todo o bloco de texto.  

Space preceding 

paragraph  

  É o espaço que antecede a entrada da 

primeira linha do bloco de texto.  

Horizontal scale    Aumenta a largura da fonte  

After space 

paragraph  

  Especifica um espaço para a última linha do 

parágrafo  

Stroke    Aplica contorno ao texto  

Anti-aliasing level    Configura como as bordas do texto serão 

exibidas para garantir a melhor 

visualização.  

  No anti-alias    

  Crisp anti-alias    

  Strong anti-alias    

  Smooth anti-alias    

  Custom anti-alias    

Opacity    Aplica transparência ao texto  
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Blend mode    Modos de mesclagem do texto com os 

objetos do fundo  

Add live filters    Aplica filtros ao texto. Por exemplo, 

sombras, relevo, desfoque etc.  

  

Aplicar texto a uma forma vetorial  

É possível fazer com que um bloco de texto siga o contorno de uma forma vetorial. Ao 

realizar esta operação, ambos continuam editáveis. O path perde as configurações de 

contorno, preenchimento, filtros e demais atributos. Ao separar o texto do contorno, o vetor 

volta a assumir a formatação.  

Há duas formas de aplicar o texto à uma forma: inseri-lo em uma forma ou fazer com que 

ele siga um contorno. Para fazer com que o texto entre na forma, selecione o texto e a forma, 

abra o menu Text e selecione Attach in Path. Para fazer com que o texto siga o contorno, 

também selecione o texto e o contorno, abra o painel Text e selecione Atach to path.  

  

  
Texto em contorno e texto dentro de uma forma, respectivamente  

  

Ferramentas do grupo Free-form  

Em conjunto com as demais ferramentas de criação vetoriais, as ferramentas do grupo Free-

form possibilitam a transformação de vetores em qualquer forma desejada. Compõem o 

grupo Free-form:   

• Freeform  

• Reshape área  

  

A ferramenta Freeform trabalha de modo muito intuitivo. Após configurá-la por meio do 
painel Properties, basta clicar e arrastar o cursor sobre uma forma vetorial. As mudanças 
no formato são realizadas por meio de pontos que a Freeform adiciona ao objeto.  
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Em destaque, segmento do path que está sendo modificado  

  

A ferramenta Reshape area limita-se a modelar as partes do path selecionado que estão 

dentro da abrangência do cursor. A Reshape area tem seu cursor no formato de dois círculos. 

O círculo interno é o limite de máxima aplicação do efeito. A área entre os dois círculos 

modela o path com menos força em comparação com o círculo interno.  

  

  
Cursor da ferramenta Reshape area  

3.2 Redimensionamento e transformação de objetos  

O Fireworks dispõe de ferramentas para transformação de um objeto ou grupos de objetos, 

tais como dimensionamento, inclinação e distorção. Estas ferramentas são: Scale, Skew, 

Distort e 9-slice scaling, todas no grupo Select no painel de ferramentas.  

  
Ferramentas para transformação de objetos  

Ao selecionar qualquer objeto com as ferramentas de transformação, o Fireworks exibe 

alças de transformação ao redor do objeto selecionado.  
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Objeto vetorial selecionado com a ferramenta Scale  

  

  

Rotacionar objetos  

As ferramentas Scale, Skew e Distort podem ser utilizadas para rotacionar um objeto. Para 

isso, basta manter o objeto selecionado, aproximar uma destas três ferramentas às alças de 

transformação, clicar e arrastar no sentido desejado. O cursor apresenta-se como na imagem 

abaixo, sugerindo movimento de rotação.   

  
Rotação de um objeto  

Dica para rotacionar objetos  

- Manter a tecla Shift pressionada rotaciona o objeto a cada 15º  

  

Modificar o eixo de rotação  

Por padrão, o eixo de rotação fica no centro do objeto. As mesmas ferramentas utilizadas 

para rotacionar podem fazer esta tarefa. Para isso, no lugar de aproximar o cursor das bordas 

do objeto, é necessário clicar sobre o círculo ao centro e movê-lo para o eixo de rotação 

desejado.  

Na imagem a seguir, o círculo com bordas brancas, representando o eixo de rotação, foi 

movido para o canto inferior da imagem.  

  
Eixo de rotação alterado  

  

Redimensionar objetos  

A ferramenta Scale pode ser utilizada para aumentar ou diminuir um objeto. Ao aproximar-

se das alças de transformação, o cursor deve ser clicado e arrastado no sentido desejado.  
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Cursor para redimensionamento de objetos  

Inclinar objetos  

Um objeto pode ser inclinado ao longo do eixo horizontal ou vertical. Para este tipo de 

transformação, a ferramenta Skew é a melhor alternativa. Para distorcer o objeto é 

necessário clicar sobre os pontos das alças de transformação e arrastar o cursor.  

  
Inclinação de objetos com a ferramenta Skew  

Distorção de objetos  

Por meio da ferramenta Distort é possível aplicar efeito de perspectiva a objetos. O objeto 

deve estar selecionado e a ferramenta Distort ativa. Ao clicar sobre um dos cantos da alça 

e mover o cursor, o objeto vai tomando a forma desejada.  

  
Objeto sendo distorcido com a ferramenta Distort  

3.3 Usando layers  

O Fireworks permite ao seu usuário inserir diversos gráficos bitmap e vetoriais em um 

mesmo documento, o que aumenta a complexidade de manipulação dos documentos. O 

painel Layers serve para facilitar este processo. Esta lição tem o objetivo de explicar o 

funcionamento deste painel.   

Um documento pode ser formado por diferentes layers e cada layer pode conter muitos 

objetos. Layers podem ser traduzidas como camadas. Elas são, literalmente, camadas que 

organizam os objetos empilhando-os uns sobre os outros.  
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Empilhamento das layers  

Na imagem a seguir, o painel Layers está indicando a Layer 1 como ativa, ou seja, a que 

está sendo trabalhada.   

  

  
Painel Layers: A. Visualização da layer / B. Camada bloqueada / C. Camada ativa / D. Nova layer / E.  

Nova sub layer / F. Máscara / G. Nova imagem bitmap / H. Apagar layer   

Adicionando e removendo layers  

Para adicionar uma layer existem quatro opções:  

1) Clicar no ícone New/Duplicate Layer. É o item D descrito na imagem anterior.  

2) Utilizar o atalho Shift + L  

3) Abrir o menu Edit >Insert > Layer.  

4) Clicar nas opções do painel Layers, situado no canto superior direito, e selecionar a opção 

New Layer, conforme a imagem a seguir.  



 

  

  
34             

  
Criação de nova layer através das opções do painel  

  

Reordenando layers  

A ordem que elas aparecem neste painel é a forma como elas serão vistas no documento. É 

possível reordenar os objetos clicando e arrastando a layer na posição desejada através do 

painel Layers. Ou, acesse o menu Modify, Arrange e escolha entre as opções Bring to Front, 

Bring Foward, Send Backward ou Send Back.  

  

Mesclando objetos em camadas diferentes  

O Fireworks oferece a opção de mesclar camadas. É importante observar que objetos na 

mesma layer não podem ser mesclados. Ao mesclar camadas, todos os objetos, sejam eles 

vetores ou bitmaps, serão transformados em um gráfico bitmap. Portanto, quando vetores 

são mesclados, não podem ser editados futuramente.  

Para mesclar camadas, selecione as camadas desejadas e pressione Ctrl + E. Ou clique com 

o botão direito sobre os objetos selecionados e selecione a opção Merge Down.  

  

Distribuindo objetos em camadas  

Quando existem muitos objetos em uma camada, é possível separá-los fazendo sua 

distribuição entre diferentes layers. Para isso, selecione os objetos que deseja separar, abra 

o menu Commands, Document e selecione a opção Distribute to layers.  

  

  
Comando para distribuição de objetos em camadas  
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3.4 Contorno e preenchimento  

O Fireworks possui diversas ferramentas para edição e configuração de contorno e 

preenchimentos. Esta lição visa apresentar opções de criação interessantes de contorno e 

outros efeitos de preenchimento.  

  

  

Aplicando estilos a um contorno  

No Fireworks, um contorno é a linha ao lado de fora de um objeto. Por isso, ao fazer 

alterações no contorno, o preenchimento não é alterado. É possível configurar a cor, textura, 

forma e espessura do contorno. Além de aplicar efeitos que simulam traçado de caligrafia, 

lápis, óleo, entre outros.  

O painel Properties possui uma configuração de estilos de contorno. Os estilos estão 

divididos em categorias: Basic, Air Brush, Caligraphy, Charcoal, Crayon, Dashed, Felt Tip, 

Oil, Pencil, Watercolor, Random e Unnatural. Dentro de cada categoria existem várias 

opções de estilos.   

Para aplicar um estilo, selecione o objeto que possui o contorno a ser modificado, abra o 

menu de categorias de estilos e selecione uma das opções.  

  

  
Categorias de estilo de contorno, em destaque, opções de formatação  

Stroke Options  

Os contornos podem ser alterados por meio da opção Stroke Options no painel Properties. 

A imagem a seguir demonstra o menu pop-up para configuração do contorno. Por meio 

deste menu, é possível configurar o estilo já aplicado ao contorno.    
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Menu pop-up Stroke Options  

Ao clicar no botão Advanced, uma caixa de diálogo se abrirá com configurações avançadas 

do contorno. Por aqui é possível configurar a intensidade de tinta e da textura, o 

espaçamento do efeito, a variação do fluxo e visualizar o efeito sendo criado em tempo real.  

  

  
Caixa de diálogo para configuração avançada do contorno no Fireworks CS4  

  

  

Criando e aplicando preenchimentos  

O Fireworks trata o preenchimento como uma área dentro de um vetor aberto ou fechado. 

O preenchimento pode ser aplicado dentro de retângulos, polígonos, elipses e outras formas, 

até mesmo em imagens bitmap. Pode se apresentar como uma cor sólida, um gradiente entre 

duas ou mais cores ou, ainda, não existir.  

Ao desenhar um objeto no documento, o último contorno e o preenchimento utilizado é 

aplicado ao novo objeto. A configuração do preenchimento pode ser feita de várias 
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maneiras: através do painel Fill Color situado na caixa de ferramentas, pelos painéis Color 

Mixer, Swatches e, desde a versão CS4, por meio do painel Kuler.  

Para aplicar cor por meio da caixa de ferramentas, selecione o objeto e siga um destes 

passos:  

Clique sobre a caixa de cor e, com o cursor, selecione uma cor, conforme a imagem a seguir.  

  

  
Formatação de cores pela caixa de ferramentas  

  

1) Na mesma caixa de cor, especifique o código hexadecimal correspondente a cor desejada.  

  

  
Valor hexadecimal para preto  

  

2) Utilize o conta-gotas que aparece no lugar do cursor e selecione qualquer cor visível na 

tela. No exemplo a seguir, o conta-gotas está recolhendo uma amostra de cor na barra de 

rolagem.  

  

  
Recolhendo uma amostra de cor referente à barra de rolagem  
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Trabalhando com categorias de preenchimento  

Para ter acesso a diversas opções de preenchimento, acesse o menu do painel Properties. 
Por meio deste menu é possível aplicar preenchimentos sólidos, cores apropriadas para a 
web, gradientes, texturas e configuração avançada de preenchimento.  

  

  
Categorias de preenchimento  

  

Painéis Swatches e Color Mixer  

Este painel configura padrões de cores para serem aplicadas nas imagens trabalhadas no 

Fireworks. Também é possível a criação de paletas de cores próprias. O Swatches funciona 

em conjunto com o Color Mixer.  

  
Painel Swatches e Color Mixer  

Ao criar gráficos, geralmente as cores são escolhidas de uma paleta de cores. Escolher cores 

do painel Swatches, evita que as cores vistas na página sofram alguma distorção conforme 

as diferentes plataformas computacionais.  Por meio as configurações do painel Swatches 

é possível adicionar, apagar, recolocar e combinar cores e grupos de cores.   
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Opções de configuração do painel Swatches  

O painel Color Mixer é usado para criar cores que serão utilizadas no documento.   

Existem cinco modelos de cores: RGB, Hexadecimal, CMY, HSB e Grayscale.  

  
Painel Color Mixer e opções de configuração  

Compreenda os sistemas de cores disponíveis no painel Color Mixer:  

 Opção  Descrição  

RGB  Combina valores de vermelho (Red), verde (Green) e azul (Blue) 

para fazer a cor  

Hexadecimal  Combina valores de core RGB nos quais cada cor é representada 

por um código hexadecimal  

CMY  Combina valores de Ciano (Cian), Magenta (Magenta) e 

Amarelo (Yello)  

HSB  Combina valores de matiz (Hue), saturação (Saturation) e brilho 

(Brightness)  

Grascale  Configura uma porcentagem de abrangência de preto que varia 

de 0 (branco) a 100 (preto)  
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3.5 Live Filters e estilos  

O Fireworks permite melhorar facilmente o aspecto dos gráficos por meio de efeitos e 

estilos. Esta lição destina-se a explicar o funcionamento destes elementos.   

  

Live Filters  

Live Filters são características tais como brilhos, sombras e chanfrados que podem ser 

adicionados a bitmaps, vetores e textos.  Ao criar um botão com efeitos de volume, este 

efeito será aplicado automaticamente ao objeto. Sempre que for feita uma modificação, as 

alterações serão aplicadas imediatamente. Um objeto pode receber múltiplos efeitos.   

Os Live Filters podem ser adicionados por meio do painel Properties:  

 

Selecione o objeto que recebrá o efeito e clique sobre o sinal de mais no painel  

Properties. O Firewoks exibe as categorias disponíveis no menu Live Filters: Adjust Color, 

Bevel and Emboss, Blur, Noise, Other, Shadow and Glow, Sharpen e Photoshop Live 

Filters.  Ao passar o cursor sobre cada categoria, o Fireworks exibe opções específicas, de 

acordo com o efeito. Clique sobre o efeito desejado. Este processo pode ser repetido quantas 

vezes forem necessárias para a aplicação de outros filtros.  

  

Adicionando e removendo os Live Filters  

Quando um objeto recebe um Live Filter, é possível editá-lo por meio do painel Properties. 

Selecione o objeto que será editado. Todos os efeitos estão listados em um box próximo ao 

botão para aplicação de novos filtros. Clique duas vezes sobre o filtro para que o Fireworks 

abra a janela para edição do Live Filter.   

Para retirar o filtro aplicado a um objeto, mantenha o objeto selecionado. Ainda no painel 

Properties, clique sobre o efeito que será apagado e, em seguida, sobre o ícone de menos (-

).   

 

  
Em destaque, aplicação de Live Filters  

  

  
Painel Properties para edição de Live Filters  
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Live Filters personalizados  

É possível criar e salvar um efeito personalizado para que o mesmo seja reaplicado. Este 

processo é realizado em conjunto com as opções de estilos, localizadas no painel Properties, 

acima das configurações de Live Filters.  

Para criar um estilo personalizado, selecione o objeto que possui as aplicações de filtros que 

devem ser salvas. Em seguida, clique na opção New Style.  

  
Painel Properties para configuração de um novo estilo  

Digite o nome do estilo e selecione Effect, enquanto as demais opções ficam desmarcadas.   

  
Janela para salvar estilo  

Para aplicar este estilo para outros elementos, selecione os objetos e clique no ícone de 

estilos personalizados.  

3.6 Combinando paths  

As ferramentas apresentadas nos capítulos anteriores são utilizadas para criar formas 

vetoriais básicas, tais como retângulos, quadrados, círculos e polígonos. Além destas 

opções, é possível utilizar comandos para combinação destas formas para obter formas 

complexas. Estes comandos estão disponíveis no menu Modify e serão descritas a seguir.   
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Comando para combinação de paths  

Join  

O comando Join pode ser utilizado quando for necessário criar um path contínuo a partir de 

dois objetos vetoriais abertos ou um objeto composto. Na imagem abaixo existem dois 

objetos abertos e separados. Seus dois pontos finais estão selecionados. Ao lado, o resultado 

final do comando Join os transformou em um path unificado.  

  
Paths abertos, antes e depois do commando Join  

A união de objetos vetoriais fechados e sobrepostos cria buracos nas partes que os paths 

encontram-se.   

  
Paths fechados e sobrespotos, antes e depois do comando Join  
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Split  

O comando Split separa os paths que formam um objeto vetorial. No exemplo a seguir uma 

fonte foi transformada em vetor e desagrupada. Observe que ela é composta por dois paths. 

Um deles é a silhueta da letra A e outro é o espaço vazado, em branco. Ambos foram 

selecionados e o comando Split aplicado. Desta forma, é possível trabalhar individualmente 

nestes paths.  

  
Paths com o comando Slit aplicado  

  

Union  

O commando Union é capaz de combiner dois ou mais objetos sobrepondo-os uns aos 

outros.  

  
Paths antes e depois da aplicação do commando Union  

  

Intersect  

O comando Intersect cria um objeto a partir de uma área na qual dois ou mais objetos se 

sobrepõem. A imagem a seguir demonstra dois retângulos inteiros e sobrepostos. O 

retângulo ao lado é resultado da área na qual ambos se sobrepunham.  

  
Paths antes e depois da aplicação do comando Intersect  
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Punch  

O comando Puch utiliza um objeto para cortar ou perfurar aquele path que estiver abaixo. 

Na imagem a seguir, o círculo está sobreposto ao retângulo. Ao comando Punch, é o path 

superior que realiza o corte.  

   
Paths antes e depois da aplicação do comando Punch  

  

Crop  

O commando Crop utiliza o objeto que estiver acima dos demais para excluir as áreas que 

estiverem fora do seu alcance. Ou seja, o objeto superior daqueles selecionados apara 

aqueles fora do seu preenchimento. Na imagem a seguir, o círculo é o objeto acima. Ele 

está sem preenchimento para que seja possível enchergar os quadrados situados abaixo dele. 

Após o comando, todos os quadrados que estavam foram da sua área de abrangência foram 

cortados.  

  
Paths antes e depois da aplicação do comando Crop  

3.7 Máscaras  

Máscara é um método que utiliza um objeto que atua como filtro na visibilidade de outro 

objeto. Uma máscara pode exibir ou esconder um conteúdo. Vetores e bitmaps podem ser 

utilizados como máscaras.   

A imagem a seguir ilustra o que a máscara permite fazer. No mesmo documento existe uma 

imagem bitmap retangular e um path com o formato elíptico. Ao utilizar a máscara, é 

possível preservar a imagem inteira, porém, apenas o que está em primeiro plano pemanece 

visível.  
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Imagem bitmap e vetores para aplicação de máscara  

Existem três formas de aplicar máscara no Fireworks:  

1) Paste as Mask  

Selecione o objeto que deve ser mascarado e recorte-o. Para isso, acesse o menu Edit e 

selecione a opção Cut. Neste caso, o bitmap com o fundo amarelo. Em seguida selecione o 

objeto que servirá como máscara, abra o menu Edit e selecione a opção Paste as Mask. 2) 

Paste Inside  

Selecione o objeto que deve ser mascarado e recorte-o. Para isso, acesse o menu Edit e 

selecione a opção Cut. Também neste exemplo, o bitmap com o fundo amarelo. Em seguida 

selecione o objeto que servirá como máscara, abra o menu Edit e selecione a opção Paste 

Inside.  

  

3) Ícone Add Mask no painel Layers  

Com o painel Layers aberto, selecione a camada que possui a imagem. Em seguida, clique 

no ícone Add Mask. Ao fazer isso, um retângulo surgirá vinculado ao ícone da imagem. Ao 

clicar sobre este novo retângulo na camada e desenhar a máscara, o bitmap será mascarado 

automaticamente.   

Utilizando estes três métodos, o resultado final será este:  

  
Bitmap mascarado  
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3.8 Trabalhando com transparência e mesclagem  

O Fireworks permite que a criação de efeitos criativos por meio da utilização de 

transparência e modos de mesclagem entre camadas. A transparência retira a opacidade e 

permite olhar o objeto que está abaixo. Os modos de mesclagem são aplicados em todo o 

objeto que estiver selecionado e fazem alterações em brilho, saturação e constraste. A 

configuração destes efeitos pode se dar por meio do painel Properties ou Layers.  

 
Opções de transparência e mesclagem no painel Properties  

Para aplicar transparência e mesclagem a uma imagem, selecione a camada e selecione uma 

das opções disponíveis no painel Properties. São alguns dos modos de mesclagem 

disponíveis: Multiply, Lighten, Overlay, Diference, Hue, etc.  

A imagem a seguir demonstra a imagem original e, posteriormente, com efeito de camada. 

O painel Layers ilustra que sobre a foto há uma camada com um retângulo vermelho e 

recebendo o efeito Overlay com 100% de opacidade.  

 

3.9 Laboratório  

Exercício 1: Criando um logotipo.  

Você foi contratado para criar a marca e o layout da loja virtual de artigos esportivos AlfaSports. A 

marca é um elemento visual de grande importância, pois representa o cliente na web. Ela carrega 

um conceito e características pertinentes a sua área de atuação. Por causar maior impacto sobre quem 

  

  
Imagem original e recebendo efeito de mesclagem  
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a enxerga, a marca costuma ser formada por um logotipo com o nome da empresa e por um símbolo 

que reforça uma idéia.   

Em função disso, você deve criar uma marca composta por símbolo e logotipo para a AlfaSports. A 

marca deve representar o dinamismo presente na prática de exercícios físicos e a modernidade dos 

equipamentos vendidos na loja. Além de proporcionar fácil leitura e transmitir seriedade à 

AlfaSports. O conceito que deve ser frisado é o Alfa, presente no nome da empresa. O Alfa é a 

primeira letra do alfabeto grego .  

Durante este exercício serão revistos os seguintes tópicos estudados nesta unidade:   

• Ferramentas vetoriais  

• Live Filters  

• Textos  

• Preenchimento  

  

As principais tarefas deste exercício são:  

• Compor o símbolo  

• Finalizar o logotipo criando o lettering  

  

Ao finalizar o exercício você terá este resultado:  

  
Resultado final do exercício 1  

  

   Tarefa 1 – Compor o Símbolo  

1- Crie um novo arquivo acessando no menu principal a opção File > New ou (Ctrl + N). Configure 

a dimensão de largura (Width) para 600 e a de altura (Height) para 500 pixels  

2- No menu principal selecione a opção View > Tooltips ou (Ctrl + [). Isto fará com que você 

visualize o posicionamento e as medidas dos objetos enquanto os desenha  

3- Selecione a ferramenta Elipse Tool (U) e desenhe no centro do documento um círculo perfeito 

com as medidas de largura (Width) e altura (Height) de 110 pixels  

4- Configure a cor de preenchimento do circulo para #FF5015  

5- Abra o painel Info através do menu principal na opção Window > Info ou (Alt+ Shift + F12)  

6- Selecione a ferramenta Skew (Q) no painel de ferramentas  

7- Selecione o círculo com esta ferramenta, depois arraste a alça de transformação superior central 

para a direita observando o painel Info até que o valor de distorção X chegue ao valor 10 8- 

Selecione a ferramenta Pointer Tool (V, 0) novamente  

9- Com o círculo selecionado, no painel de propriedades clique no botão adicionar filtro (+) >  
Shadow and Glow > Drop Shadow. Marque na opção Distance o valor de 7, na opção Opacity o 

valor de 30% e na opção Softness o valor de 7  

10- Através do menu principal na opção File > Import ou (Ctrl + R), selecione o arquivo 

símbolo_alfa.ai que se encontra na pasta tarefa desta unidade e aplique o no documento  
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11- Troque a cor do símbolo para branco  

12- Centralize o arquivo importado sobre o círculo com recursos do painel Align  

  

  

   Tarefa 2 – Criando o Lettering  

1- Selecione a ferramenta Text Tool (T)  

2- Clique na área de trabalho e digite em letras maiúsculas a palavra ALFA  

3- No painel de propriedades altere a fonte para Eras Bold ITC, cor #666666, tamanho 50, Italic, e 

no Anti-aliasing level marque a opção Smooth-Anti-Alias. Também marque a opção Auto Kern  

4- Posicione este texto do lado esquerdo do símbolo e utilize os recursos do painel Align para 

centralizar verticalmente os objetos  

5- Clique novamente com a ferramenta de texto em outro local da área de trabalho e digite também 

em letras maiúsculas a palavra SPORTS  

6- No painel de propriedades altere também a fonte para Eras Bold ITC, cor #999999, tamanho  
50, Italic, no Anti-aliasing level marque a opção Smooth-Anti-Alias e selecione a opção Auto Kern  

7- Posicione este texto do lado direito do símbolo e utilize os recursos do painel Align para 

centralizar verticalmente os objetos  

8- Converta os textos em vetores selecionando no menu principal a opção Text > Convert to Paths 

ou (Ctrl + Shift + P)  

9- Selecione todos os elementos e agrupe-os através do menu principal na opção Modify > Group 

ou (Ctrl + G)  

10- Salve o arquivo na pasta tarefa desta unidade com o nome de logo_alfasports.png  

  

  

Exercício 2: Iniciando a montagem do layout  

Com o logotipo em mãos, podemos dar início à montagem do layout. É o momento de definirmos 

questões como tamanho do site, disposição dos menus de navegação principal e sua relação com o 

logotipo.   

  

Durante este exercício serão revistos os seguintes tópicos estudados nesta unidade:   

• Configuração de documentos  

• Emprego de guias  

• Importação de arquivos  

• Shapes  

• Combinação de Paths  

  

As principais tarefas deste exercício são:  

• Estruturar o arquivo  

• Iniciar a montagem do layout  

  

Ao finalizar o exercício você terá este resultado:  
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Resultado do exercício 2  

  

   Tarefa 1 – Estruturar o arquivo  

1- Crie um novo arquivo configurando a largura (Width) para 1280 pixels e altura (Height) para 

1400 pixels  

2- No menu principal selecione a opção File > Import ou (Ctrl + R), selecione o arquivo 

navegador.png que se encontra na pasta tarefa desta unidade e aplique-o no documento na posição 

x = 0 e y = 0  

3- Renomeie esta camada para Navegador e bloqueie sua edição clicando no ícone do cadeado no 

painel de layers  

4- Crie um novo layer, posicione-o abaixo do layer Navegador e o renomeie para Conteúdo. Este 

será o seu layer de trabalho  

5- Torne as réguas visíveis selecionando no menu principal a opção View > Rulers ou (Ctrl + Alt + 

R)  

6- Arraste da régua superior uma guia horizontal e a coloque na posição 464 pixels  

7- Arraste também da régua lateral uma guia vertical colocando-a na posição 772 pixels. Estas guias 

delimitam a área de trabalho para uma resolução mínima de 800 x 600 pixels   

  

   Tarefa 2 – Iniciando a montagem do layout  

1- Importe o arquivo do logotipo Alfa Sports para este documento.  

2- Redimensione o logotipo para que fique com a largura de 160 pixels e a altura de 38 pixels  

3- Posicione-o nas coordenadas x = 23 e y = 155  
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4- Selecione a ferramenta Rouded Rectangle no painel Tools, crie um retângulo com 40 pixels de 

largura, 40 pixels de altura, cor #151515. Este retângulo será a base do menu horizontal  

5- No painel de propriedades selecione a aba Auto Shape Properties e altere as opções de bordas 

arredondadas. Desbloqueie as bordas clicando no ícone do cadeado e configure para que 

somente a borda do canto superior esquerdo fique com o valor = 6, as demais devem ficar com 

o valor = 0  

6- Posicione-o nas coordenadas x = 192 e y = 155  

7- Desagrupe o retângulo selecionando no menu principal a opção Modify > Ungroup ou (Ctrl + 

Shift + G)  

8- Duplique este objeto selecionando no menu principal a opção Edit > Clone ou (Ctrl + Shift + 

D)  

9- Use as setas do teclado para mover o retângulo duplicado 1 pixel para baixo e 1 pixel para a 

direita posicionando-o nas coordenadas x = 193 e y = 156  

10- Selecione o painel Path, caso este não esteja aberto acesse no menu principal a opção  
Window > Others > Path  

11- No painel Path em Select Point, clique no botão Select Bottom Points  

12- Com os pontos da parte de baixo do objeto selecionados utilize a seta para cima do teclado para 

diminuir a altura do retângulo em 2 pixels, ficando este com 38 pixels de altura  

13- Agora selecione o painel Styles, caso não esteja aberto acesse no menu principal a opção 

Window > Styles ou (Ctrl + F11)  

14- Clique no ícone do canto superior direito deste painel e no menu selecione a opção import Style 

Library. Na janela abra o arquivo menu.stl que se encontra na pasta tarefa desta unidade  

15- O estilo pré definido foi carregado, agora selecione o estilo chamado menu para o retângulo 

criado, isto dará o aspecto de brilho e volume para a barra do menu horizontal  

16- Feito isso, faça agora uma cópia destes dois retângulos que você criou selecionando-os e 

arrastando-os com a tecla Alt do teclado pressionada para uma área livre da tela  

17- inverta a posição deles acessando no menu principal a opção Modify > Transform > Flip 

Horizontal  

18 - Agora posicione estes dois objetos do lado esquerdo do logotipo na coordenada y = 155. Faça 

com que a extremidade direita fique a 10 pixels da borda esquerda da página  

19- Selecione agora o primeiro retângulo que você criou, dos dois retângulos à direita do logotipo 

ele é o mais abaixo  

20- No painel Path em Select Point, clique no botão Select Right Points  

21- Com os pontos da direita do objeto selecionados utilize a seta para a direita do teclado para 

aumentar a largura do retângulo até que este fique por baixo da barra de rolagem do layer 

Navegador  

22- Faça o mesmo com o retângulo acima deste  

23- Agora você irá criar os botões deste menu. Selecione a ferramenta de texto, configure a fonte 

para Tahoma, cor #FFFFFF, tamanho 11, Bold, e no Anti-aliasing level marque a opção No 

Anti-Alias  

24- Digite sobre o canto esquerdo do menu a palavra Quem Somos e utilize o painel de propriedades 

para posicionar o texto nas coordenadas x = 211 e y =  167  

25- Utilizando a ferramenta Line Tool (N) desenhe uma linha vertical preta com grossura de 1 pixel 

sobre o menu, configurando-a com 20% de opacidade, 37 pixels de altura e posicionando-a 20 

pixels à direita do texto  
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26- Copie a linha anterior clicando sobre ela e arrastando-a 1 pixel para a direita pressionando a 

tecla Alt do teclado, após isso altere a cor da nova linha para branco. Isso dará um leve aspecto 

de profundidade na barra do menu  

27- Selecione as duas linhas criadas e agrupe-as através do menu principal na opção Modify > 

Group ou (Ctrl + G). Estas linhas servirão de separação entre um botão e outro do menu  

28- Crie mais os seguintes botões: Como Comprar, Dúvidas e Política. Mantenha sempre 20 pixels 

de espaçamento entre os textos e as linhas de separação  

29- Depois de montados os itens do menu crie um retângulo com altura (Height) de 150 pixels e 

largura (Width) de 100 pixels, utilize o painel de propriedades para posicionar este objeto nas 

coordenadas x = 772 e y = 195  

30- Agora importe para seu painel de styles o arquivo barra.stl que se encontra na pasta tarefa desta 

unidade  

31- Aplique o estilo ao retângulo  

32- Desagrupe este objeto  

33- No painel Path em Select Point, clique no botão Select Right Points  

34- Com os pontos da direita do objeto selecionados utilize a seta para a direita do teclado para 

aumentar a largura do retângulo até que este fique por baixo da barra de rolagem do layer 

Navegador  

35- Crie outro retângulo com as dimensões de largura de 10 pixels por 150 pixels de altura  

36- Aplique a este retângulo o mesmo estilo que foi aplicado ao anterior e posicione-o nas 

coordenadas x = 2 e y = 195  

37- Salve o arquivo na pasta tarefa desta unidade com o nome de montando_layout_01.png  

  

Exercício 3: Montando área de Busca e o Menu de Produtos  

A AlfaSports é uma loja que comercializa produtos para a prática dos mais diversos esportes, o que 

torna o seu público bastante amplo. Para direcionar o cliente aos produtos que lhe interessam, é 

interessante dividir os materiais por categorias de esportes. Isto torna a navegação rápida e objetiva. 

Para reforçar esta idéia, um campo de busca pode ser útil por auxiliar o cliente a localizar o produto 

desejado.  

  

As tarefas principais deste exercício são as seguintes:  

• Montar área de busca por marcas e categorias  

• Montar Menu de Produtos  

  

Ao finalizar o exercício você terá este resultado:  
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Resultado do exercício 3  

  

■ Tarefa 1 – Montar área de Busca  

1- Abra o arquivo montando_layout_01.png que você salvou na pasta tarefa  

2- Arraste da régua lateral duas guias verticais colocando-as, uma na posição 22 pixels e a outra na 

posição 182 pixels, elas irão ajudar a delimitar a área onde você vai montar a área de busca e 

depois também o menu de produtos  

3- Utilizando a ferramenta Line Tool (N) e se necessário o painel de Propriedades crie uma linha 

horizontal com 1 pixel de grossura com a cor #E0E1DD. Esta linha deve ter a largura delimitada 

pelas linhas guias que você acabou de criar e ser posicionada na coordenada y = 206  

4- Selecione agora a ferramenta de texto, configure a fonte para Tahoma, cor #666666, tamanho 

11, e no Anti-aliasing level marque a opção No Anti-Alias.  

5- Logo abaixo da linha que você criou digite o texto Busca de Produtos e utilize o painel de 

propriedades para posicioná-lo nas coordenadas x = 31 e y =  213  

6- Clique sobre a linha que você criou acima do texto e arraste para baixo pressionando a tecla Alt. 

Posicione uma cópia desta linha abaixo do texto na coordenada y = 230  

7- Abaixo desta linha desenhe um retângulo com as dimensões de 137 pixels de largura e 18 pixels 

de altura. Utilize o painel de propriedades para configurar uma borda de 1 pixel e com a cor 

#7F9DB9. Este será um dos campos de texto da busca. Posicione-o nas coordenadas x = 45 e y 

= 240  

8- Selecione outra vez a ferramenta de texto, configure a fonte para Tahoma, cor #999999, tamanho 

10, e no Anti-aliasing level marque a opção No Anti-Alias.  

9- Digite sobre o retângulo que você desenhou o texto Digite o que você procura  

10- Copie o retângulo que representa o campo de texto e posicione-o abaixo, na coordenada y = 268. 

este outro vai representar um campo de seleção  



 

  

  
53    

  

11- Importe o arquivo img_select.gif que está na pasta tarefa desta unidade e posicione-o no canto 

deste retângulo. Esta imagem simula a flechinha que abre o campo de seleção  

12- Agora sobre este retângulo digite o texto Todas as Marcas, configurando-o para a fonte Tahoma, 

tamanho 11, cor #333333 e no Anti-aliasing level marque a opção No Anti-Alias.  

13- Selecione os três últimos elementos que você criou (que representam o campo de seleção) e 

arraste-os para baixo criando uma cópia na coordenada y = 296  

14- Altere o texto dessa cópia para Todas as categorias  

15- Crie um retângulo abaixo dos campos de seleção a largura de 30 pixels e altura de 17 pixels, 

posicione ele nas coordenadas x = 45 e y = 319. Este será o botão de envio  

16- Utilizando o painel Styles ou através do painel de propriedades adicione a este retângulo o estilo 

menu  

17- Sobre este retângulo digite a palavra ok, configurando o texto para a fonte Tahoma, tamanho 10, 

cor branca, e no Anti-aliasing level marque a opção No Anti-Alias.  

18- Centralize o texto com o retângulo  

19- Clique sobre uma das linhas que você criou acima e arraste para baixo do botão criando uma 

cópia. Posicione esta linha na coordenada y = 346  

20- Importe o arquivo lupa.png que está na pasta tarefa desta unidade e posicione-o nas coordenadas 

x = 22 e y = 240.  

  

   Tarefa 2 – Montar Menu de Produtos  

1- Abaixo da área de busca que você criou desenhe um retângulo com as medidas de 160 pixels de 

largura e 20 pixels de altura e cor #666666  

2- Posicione este retângulo nas coordenadas x = 22 e y = 355  

3- Sobre este retângulo digite a palavra CATEGORIAS, em maiúsculas, configurando o texto para 

a fonte Tahoma, tamanho 11, cor branca, e no Anti-aliasing level marque a opção No AntiAlias.  

4- Posicione o texto nas coordenadas x = 27 e y = 358  

5- Abaixo do retângulo que você desenhou crie outro retângulo bem pequeno com as medidas de 

largura e altura de 5 pixels e com a cor #FF5015, posicione-o nas coordenadas x = 22  e y = 384  

6- Ao lado deste retângulo digite o texto Academia, configurando o texto para a fonte Tahoma, 

tamanho 11, cor #666666, e no Anti-aliasing level marque a opção No Anti-Alias.  

7- Posicione este texto nas coordenadas x = 35 e y = 379  

8- Arraste para baixo do texto uma cópia das linhas horizontais que você criou na área de busca. 

Posicione esta linha na coordenada y = 397  

9- Agora selecione os últimos 3 elementos que você criou: o retângulo pequeno, o texto e a linha 

horizontal.  

10- Arraste-os para baixo mantendo a coordenada x e até chegar à posição y = 400  

11- feito isso acesse o menu principal na opção Edit > Repeat Duplicate ou (Ctrl +Y)  

12- Repita o passo 11 (anterior a este) dezoito vezes e depois substitua cada texto pelos seguintes 

itens do menu de produtos: Acessórios, Agasalhos, Badminton, Baseball, Basquete, Beach 

Soccer, Bonés, Ciclismo, Futebol, Futevolei, Handebol, Mochilas Bolsas, Natação, Pólo 

Aquático, Relógios, Skate, Tênis e Vôlei.  

13- Salve o arquivo na pasta tarefa desta unidade com o nome de montando_layout_02.png  
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Unidade 4 Trabalhando com imagens bitmap  

  

4.1 Importando imagens bitmap  

Após criar um novo documento, é possível importar arquivos vetoriais e bitmaps. O 

Fireworks dá suporte aos formatos PSD, TIFF, JPG, GIF, BMP e PICT. Mais detalhes sobre 

vetores serão comentados na unidade a seguir.  

Para importar um arquivo bitmap, crie um documento novo. Acesse o menu File, Import, ou 

utilize o atalho Ctrl + R. O Fireworks abrirá uma janela para que o arquivo a ser importado 

seja localizado. Ao selecionar o arquivo e clicar em Abrir o Fireworks não importará a 

imagem imediatamente. O cursor assume uma forma diferente, indicando em qual local do 

documento o arquivo será inserido.  

 

4.2 Seleção de Objetos Bitmap  

O Fireworks reúne um grupo de ferramentas para seleção de áreas de arquivos bitmap.  

Para trabalhos com seleção, as principais ferramentas são Marquee, Lasso e Magic Wand. 

Estas ferramentas podem ser utilizadas para selecionar partes específicas de uma imagem 

para modificá-la posteriormente.   

  

  
Cursor para importação de bitmaps  
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Ferramentas para seleção de objetos presentes no grupo Bitmap  

Ferramenta Marquee  

A ferramenta Marquee pode fazer seleções em formatos retangulares ou ovais. Ambas as 

opções estão dentro do mesmo grupo.  

Para fazer uma seleção com ambos os formatos, selecione a ferramenta Marquee. Sobre uma 

área da imagem, clique e arraste o cursor definindo a região selecionada. Uma linha 

pontilhada indica a área que foi selecionada.  

  

  
Seleção com a ferramenta Marquee  

Dicas para trabalhar com a ferramenta Marquee:  

- Ao segurar Alt no teclado, a seleção ocorrerá do centro para as extremidades - 

Ao segurar Shift no teclado, a seleção será um quadrado ou elipse  

  

 O painel Properties pode ser utilizado para configurar as opções das ferramentas. Este painel 

é adaptado conforme a ferramenta que estiver selecionada. Para a ferramenta Marquee, o 

Fireworks oferece as seguintes configurações:  

    



  

 

  
Painel Properties com a ferramenta Marquee ativa  

  

Opção  Valores  Descrição  

W    Largura da seleção  

H    Altura da seleção  

X    Posicionamento da seleção no eixo X  

Y    Posicionamento da seleção no eixo Y  

Style    Controle sobre o tamanho e proporções da área 

selecionada  

  Normal  Cria uma seleção sem restrição de proporção 

préestabelecida.  

  Fixed Ratio  Determina uma proporção exata para imagem 

estabelecida pelo usuário. Por exemplo: 1/2  

  Fixed Size  Determina a proporção em pixels estabelecida pelo 

usuário.  

Edge    Permite alterar as extremidades da seleção  

  Hard  Cria seleções com bordas rígidas  

  Anti-alias  Suaviza as bordas para melhor integração com o 

fundo  

  Feather  Desfoca as bordas da seleção  

Live marquee    Habilita ajustes dinâmicos à seleção  

  

  

  

Ferramenta Lasso  

A ferramenta Lasso seleciona áreas com formas livres em uma imagem bitmap. Para utilizá-

la, clique e arraste o cursor sobre a área da imagem que deseja selecionar. Ao fazer isso, 

uma linha demonstra o formato que a seleção irá adquirir.   

  



  

 

  
Seleção com a ferramenta Lasso  

Dicas para trabalhar com a ferramenta Lasso:  

- Ao soltar o cursor enquanto desenha, o Fireworks fecha a seleção   

  

Ferramenta Polygon Lasso   

A ferramenta Polygon Lasso cria seleções com bordas pontiagudas e também é feita à mão 

livre. Porém, ela funciona de maneira diferente da ferramenta Lasso. A Polygon Lasso cria 

sua seleção a partir de vários cliques do usuário sobre a imagem bitmap.   

Para fazer sua seleção a partir desta ferramenta, dê um clique sobre a imagem estabelecendo 

um ponto de partida da seleção. Ao mover o cursor para os lados, uma linha será exibida, 

indicando o formato da seleção. Dê outro clique para formar uma linha da sua seleção. Cada 

clique representa um ponto do polígono, delimitando a área da seleção do bitmap.  

  

  
Seleção com a ferramenta Polygon Marquee  

  

Dicas para trabalhar com a ferramenta Polygon Lasso  

- Duplo clique com o mouse encerrará a seleção  

- Para interromper a seleção, que em Esc do teclado  

  



  

 

O painel Properties controla as mesmas configurações sobre bordas (Edge), tamanho (W e 

H), posicionamento (X e Y) da seleção e Live marquee.  

  

  

Painel Properties com a ferramenta Polygon Lasso ativa  

  

Ferramenta Magic Wand  

A ferramenta Magic Wand seleciona uma area de pixels próximos com cores semelhantes. 

O nível de similaridade dependerá no valor de tolerância aplicado à seleção. Um valor baixo 

para a tolerância faz com que a Magic Wand selecione um número menor de cores. Quanto 

maior este valor, mais cores são selecionadas. Estes valores variam de 0 à 255.  

Ao manter a ferramenta Magic Wand ativa, o painel Properties possui a mesma opção de 

configuração de bordas (Edges) que as ferramentas anteriores, bem como a opção Live 

marquee.  

  

  
Painel Properties com a ferramenta Magic Wand ativa  

  

Desfazendo seleções  

Existem duas opções para desfazer uma seleção:  

- clicar fora da área do documento  

- utilizar o atalho Ctrl + D  

  

Adicionando e apagando áreas selecionadas  

Utilize as teclas Shift e Alt sempre que for necessário adicionar ou apagar páreas de uma 

seleção. Ao clicar em Shift durante uma seleção, um sinal de mais aparece ao lado do cursor, 

indicando que adicionará pixels à seleção. Para apagar pixels de uma seleção, pressione Alt. 

Observe que um sinal de menos acompanha o cursor.  

  

Mover uma seleção  

Depois de criada, uma seleção pode ser movida. Para isso, clique com a ferramenta de 

seleção sobre a área selecionada e mova o cursor sobre a tela. Observe que apenas a seleção 

acompanha o movimento. Desta forma, é possível reposicionar a seleção sem modificar o 

bitmap.  



  

 

  

Cortando e copiando uma seleção  

Para fazer um corte, pressione Ctrl sobre a seleção. Observe que uma tesoura acompanha o 

cursor. Clique sobre a área selecionada e mova o cursor sobre o documento.   

  

  
Recorte de seleção  

  

Para copiar uma região que está selecionada para outras partes do documento, matenha a 

ferramenta de seleção ativa enquanto pressiona Ctrl e Alt. O cursor fica setas duplicadas. 
Ao clicar sobre a seleção, mover e soltar o cursor, a região será duplicada.  

  

  
Seleção duplicada ao longo do documento  

  

Crop  

Crop é um recurso do Fireworks que permite remover as partes da imagem que estiverem 

dentro da seleção, aparando o bitmap. Existem três formas de aparar uma imagem:  

- Para aparar um documento inteiro, utilize a ferramenta Crop, presente no grupo Select  

- Para aparar um bitmap selecionado, abra o menu Edit e selecione Crop Selected Bitmap.  

- Para aparar uma seleção feia com as ferramentas Marquee ou Lasso, abra o menu Edit e 

selecione a opção Crop Document.  

4.3 Modificando Bitmaps  

O Fireworks disponibiliza uma série de ferramentas para modificação e retoques de imagens 

bitmap. Para modificações de bitmap, existem as ferramentas Brush, Pencil, Eraser, Rubber 

Stamp, Sharpen, entre outras. A utilização conjunta destes recursos possibilita não só a 



  

 

intervenção criativa sobre imagens prontas como a criação de formas e, até mesmo, 

tratamentos básicos de imagens. Além de apresentar as princiapais ferramentas para edição 

de bitmaps, este capítulo tem por objetivo deixar o aluno familiarizado com comandos para 

transformação de tamanho, rotação e resolução de bitmaps.  

  

  

  

  

4.3.1 Ferramentas Bitmap  

  

  
Ferramentas para modificação de bitmaps no Fireworks CS4  

Ferramenta Brush   

A ferramenta Brus permite a pintura direta dos pixels que compõem a imagem. Para utilizá-

la basta selecioná-la, fazer sua configuração, clicar e mover o cursor sobre o documento. A 

cor é determinada pela configuração do painel Properties:  

  

  
Painel Properties com a ferramenta Brush ativa  

A tabela a seguir demonstra as opções de formatação da ferramenta Brush por meio do painel 

Properties.  

  

Opção  Descrição  

Stroke  Cor do contorno  

Stroke Category  Controla o tipo de contorno (Mais informações estão disponíveis nos 

módulos seguintes)  

Preserve 

Transparency  

Limita o desenho em área que não estão vazias  

Edge  Controle sobre a aplicação de difusão nas bordas  

Texture  Adiciona textura ao contorno  

Blend mode  Controla a mesclagem do contorno com as demais camadas  



  

 

  

Ferramenta Pencil   

Seu funcionamento é semelhante ao da ferramenta Brush, porém, limita-se a pintar sempre 

com 1 pixel de largura. A imagem a seguir, demonstra as opções de configuração da 

ferramenta Pencil por meio do painel Properties.  

  

  
Painel Properties com a ferramenta Pencil ativa  

A tabela a seguir demonstra as opções de formatação da ferramenta Pencil por meio do painel 

Properties.  

  

Opção  Descrição  

Stroke  Cor do contorno  

Anti-aliased  Suaviza as bordas  

Auto erase  

Usa a cor de preenchimento quando é clicada sobre a cor de contorno  

Preserve 

transparency  

Limita o desenho em área que não estão vazias  

Blend mode  Controla a mesclagem do contorno com as demais camadas  

  

Ferramenta Eraser  

A ferramenta Eraser apaga os pixels que constituem a imagem bitmap. Suas configurações 

são referentes ao tamanho, bordas, formato e transparência.  

  

  
Painel Properties com a ferramenta Eraser ativa  

  

Ferramentas Blur e Sharpen  

As ferramentas Blur e Sharpen trabalham com a qualidade do foco da imagem. A Blur 

desfoca a área da imagem tratada, suavizando detalhes. A ferramenta Sharpen aumenta a 

definição das áreas da imagem por meio de um foco aguçado. No painel Properties, a opção 

Intensity configura a concentração do foco e desfoque.  

  



  

 

  
Painel Properties com as ferramentas Blur e Sharpen ativa  

  

Ferramentas Dodge e Burn  

As ferramentas Dodge e Burn funcionam permitem aumentar a tonalidade de uma imagem. 

Elas são utilizadas para clarear ou escurecer partes de uma imagem, respectivamente. Além 

das configurações de tamanho, bordas e formato, as ferramentas Dodge e Burn oferecem 

controle sobre os tons que serão alterados (Range) e intensidade de sua aplicação 

(Exposure).  

  

  
Painel Properties com as ferramentas Dodge e Burn ativa  

A tabela a seguir demonstra as opções de formatação das ferramentas Dodge e Burn por meio 

do painel Properties.  

Opção  Valores  Descrição  

Range    Configura a abrangência dos pixels que serão 

alterados   

  Shadows  Modifica as partes escuras da imagem  

  Midtones  Modifica os meio-tons da imagem  

  Highlights  Modifica as áreas claras da imagem  

Exposure    Configura a abrangência da exposição, que 

varia de 1 a 100.  

  

  

Ferramenta Smudge  

A ferramenta Smudge permite a fusão de cores, como em um reflexo da imagem. Também 

é possível aplicar uma cor de preenchimento enquanto a ferramenta é arrastada sobre a 

imagem. Assim como as demais ferramentas para alteração de bitmap, a Smudge também 

pode ter seu tamanho, bordas, formato, bem como pressão e opções de controle das cores.  

  



  

 

  
Painel Properties com a ferramenta Smudge ativa  

A tabela a seguir demonstra as opções de formatação da ferramenta Smudge por meio do 

painel Properties.  

  

Opção  Descrição  

Pressure  Configura a intensidade do contorno   

Smudge color  Aplica o efeito utilizando uma cor específica no começo de cada 

contorno. Se esta opção estiver desabilitada, a ferramenta utiliza a cor 

já configurada.  

Use entire 

document  
Aplica o efeito utilizando as informações de cor de todos os objetos 

das layers. Se esta opção estiver desabilitada, a aplicação limita-se a 

utilizar as cores do objeto ativo.  

  

Ferramenta Rubber Stamp  

A ferramenta Rubber Stamp é amplamente utilizada na edição de gráficos bitmap. A Rubber 

Stamp copia os pixels de uma área para outra parte da imagem. Em outras palavras, é um 

processo de clonagem de pixels. É de grande utilidade quando um retoque ou uma 

replicação em parte da imagem se faz necessário.   

Para trabalhar com esta ferramenta, clique sobre uma área de imagem que servirá de 

referência. Uma cruz fica visível na tela para marcar este ponto. O cursor fica com formato 

circular, que pode ser configurado pelo painel Properties. Ao clicar em outra área da 

imagem, o ponto de referência será aplicado.  

  

  
Ponto de referência e cursor ao trabalhar com a ferramenta Rubber Stamp  



  

 

  

A imagem a seguir apresenta as opções de configuração da ferramenta. Ela possui formatação 

de tamanho, bordas e aplicação da clonagem.  

  
Painel Properties com a ferramenta Rubber Stamp ativa  

A tabela a seguir demonstra as opções de formatação da ferramenta Rubber Stamp por meio 

do painel Properties.  

  

Opção  Descrição  

Source Aligned  Permite clonar de pontos relativos em uma imagem. Selecione esta 

opção para que o ponto de referencia mova-se vertical e 

horizontalmente, acompanhando o cursor.    

Use entire 

document  
Aplica o efeito utilizando as informações de cor de todos os objetos 

das layers. Se esta opção estiver desabilitada, a aplicação limita-se a 

utilizar as cores do objeto ativo.  

Opacity  Controla a mesclagem do contorno com as demais camadas. Por 

exemplo, se a opacidade estiver configurada em 0, a ferramenta clona 

uma imagem completamente transparente.  

Blend  Controla a mesclagem do contorno com as demais camadas  

  

Ferramenta Replace Color  

A ferramenta Replace Color tem por função recolocar uma cor no lugar de outra. Para isso, 

é necessário configurá-la, através do painel Properties, quais cores serão substituídas.  

  

  
Painel Properties com a ferramenta Replace Color ativa  

A tabela a seguir demonstra as opções de formatação da ferramenta Replace Color por meio 

do painel Properties.  

  

Opção  Valores  Descrição  

Size    Configura o tamanho do brush   

From    Configura de onde será retirada a referência  



  

 

  Swatch  Indica que será usada uma cor do pop de 

cores  

  Highlights  Indica que será usada uma região de imagem  

To    Indica a cor deve receber a mudança.  

Shape    Configura o formato do brush, pode ser 

redondo ou quadrado.  

Tolerance    Determina a abrangência de cores repostas. 

Varia de 0 a 255.  

Strenght    Determina com qual intensidade a cor será 

reposta  

Colorize    Recoloca a cor configurada no From com a 

cor configurada em To. Desabilite a opção 

Colorize para pintar apenas com a opção 

marcada em To, deixando a opção From 

intacta.  

  

Ferramenta Red Eye Removal  

Esta ferramenta é específica para remoção de áreas vermelhas da imagem e recolocação de 

tons de cinza ou preto. Após fazer as configurações no painel Properties, basta clicar e 

arrastar a ferramenta sobre as áreas vermelhas da imagem.  

  
Painel Properties com a ferramenta Red Eye Removal ativa  

A tabela a seguir demonstra as opções de formatação da ferramenta Red Eye Removal por 

meio do painel Properties.  

  

Opção  Descrição  

Tolerance  Determina a abragência de tons que serão repostos. Varia de 0 a 

100, sendo que 0 repõe apenas o vermelho e 100 todos os tons que 

contém vermelho.    

Strength  Determina o quanto será escura esta substituição  

  

4.3.2 Transformações no Bitmap  

O Fireworks permite que sejam realizadas transformações no tamanho e orientação dos 

gráficos bitmaps. Para isso, acesse o menu Modify e abra a opção Canvas. Canvas pode ser 



  

 

traduzido como tela e, no Fireworks, é área na qual o layout é trabalhado. Por meio deste 

menu é possível configurar o tamanho, a cor de fundo, o ajuste à tela entre outras opções.   

  
Menu Modify para alteração no bitmap  

A tabela a seguir descreve as opções de alteração que Canvas pode receber.  

  

Opção  Descrição  

Image Size  Configura o tamanho do canvas e altera o conteúdo se for 

necessário  

Canvas Size  Configura o tamanho do canvas sem alterar o conteúdo  

Canvas Color  Altera a cor do canvas  

Trim Canvas  Ajusta o tamanho do canvas ao conteúdo, excluindo o que está fora 

do canvas  

Fit Canvas  Ajusta o tamanho do canvas ao tamanho do documento  

Rotate Canvas 180º  

Rotaciona o canas em 180º  

Rotate 90º CW  Rotaciona o canvas em sentido horário  

Rotate 90º CCW  Rotaciona o canvas em sentido anti-horário  

4.4 Laboratório  

Exercício 1: Edição e tratamento das imagens de produtos do Website  

Dando continuidade ao projeto foi definido que os produtos da loja serão apresentados em imagens 

de três formatos diferentes. O cliente enviou as fotos que ele tirou dos produtos e você deve tratar 

cada uma delas e prepará-las nos três formatos pré-definidos a fim de publicá-las no website. Você 

irá utilizar as ferramentas discutidas neste módulo para melhorar a qualidade das imagens e 

redimensioná-las.  

  



  

 

Durante este exercício serão revistos os seguintes tópicos estudados nesta unidade:   

• Seleção de bitmap  

• Live Filters  

• Importação de arquivos  

  

As principais tarefas deste exercício são:  

• Recortar os produtos  

• Tratar as imagens aplicando filtros  

• Aplicar cada produto em arquivos conforme as medidas pré-definidas em fundo branco:  

- pequena (45 x 45 pixels)  

- média (98 x 98 pixels)  

- grande (198 x 198 pixels)  

   Tarefa 1 – Recortar o produto  

1- Abra um dos arquivos da pasta imagens_cliente que se encontra dentro da pasta tarefas acessando 

no menu principal a opção File > Open ou (Ctrl + O) 2- Utilize as ferramentas de seleção para 

recortar o produto  

3- Delete o fundo da imagem deixando somente o produto recortado  

  

   Tarefa 2 – Tratar a imagem aplicando correções de cor e Filtros  

1- No menu principal acesse a opção Filters > Adjust Color e utilize os filtros que você achar 

necessários para corrigir as cores do produto  

2- Utilize também outros filtros do menu Filters caso você ache necessário  

  

   Tarefa 3 – Aplicar o produto nos tamanhos pré-definidos  

1- Crie um novo arquivo acessando o menu File > New (Ctrl + N). Configure as dimensões de largura 

(Width) e altura (Height) para 198 pixels  

2- Copie o produto que você recortou e tratou e cole-o dentro deste arquivo  

3- Redimensione o produto para que ele se ajuste ao tamanho do arquivo  

4- Abra a janela Image Preview acessando no menu principal a opção File > Image Preview ou (Ctrl 

+ Shift + X)  

5- Na aba Options selecione a opção JPEG e configure as opções de qualidade comparando a exibição 

da imagem com o peso do arquivo (em Kb) que aparece na parte acima do preview da imagem  

6- Ajustado o formato e a qualidade da imagem clique em Export...  

7- Salve a imagem na pasta tarefa desta unidade dentro de uma nova pasta chamada imagens_tratadas 

com o nome do produto em questão mais os caracteres “_g”, simbolizando que esta é a imagem 

grande  

8- Crie outro arquivo e configure as dimensões de largura (Width) e altura (Height) para 98 pixels e 

repita os passos de 2 a 6  

9- Salve esta imagem na pasta tarefa desta unidade dentro da pasta imagens_tratadas com o nome do 

produto em questão mais os caracteres “_m”, simbolizando que esta é a imagem média  

10- Crie mais um arquivo e configure as dimensões de largura (Width) e altura (Height) para 45 

pixels e repita os passos de 2 a 6  

11- Salve a imagem na pasta tarefa desta unidade dentro da pasta imagens_tratadas com o nome 

do produto em questão mais os caracteres “_p”, simbolizando que esta é a imagem pequena  



  

 

  

Repita as tarefas 1, 2 e 3 para cada uma das imagens de produto  

  

Exercício 2: Criando o rodapé  

Agora você irá criar o rodapé do projeto em que está trabalhando. Está é uma área do site que será 

visível em todas as páginas do projeto.  

  

Durante este exercício serão revistos os seguintes tópicos estudados nesta unidade:   

• Ferramentas vetoriais  

• Importação de arquivos  

• Textos  

• Preenchimento  

  

A tarefa deste exercício é:  

 •  Montar área de rodapé  

  

Ao finalizar o exercício você terá este resultado:  

  
Resultado do exercício 2  

  

  

   Tarefa 1 – Montar área de rodapé  

1- Abra o arquivo montando_layout_01.png que você salvou na pasta tarefa da unidade 3  

2- Desenhe um retângulo com as dimensões de altura e largura de 150 pixels  



  

 

3- No painel de propriedades clique no área Fill Category ao lado da cor de preenchimento e selecione 

a opção Gradient > Linear  

4- Configure as cores do preenchimento gradiente para: inicial #E2E3DF e final #F5F5F5  

6- Posicione o retângulo nas coordenadas x = 2 e y = 1195  

7- Desagrupe o retângulo acessando no menu principal a opção Modify > Ungroup ou (Ctrl + Shift 

+ G)  

8- Selecione o painel Path, caso este não esteja aberto acesse no menu principal a opção  
Window > Others > Path  

9- No painel Path em Select Point, clique no botão Select Right Points  

10- Com os pontos da direita do objeto selecionados utilize a seta para a direita do teclado para 

aumentar a largura do retângulo até que este fique por baixo da barra de rolagem do layer 

Navegador  

11- Selecione a ferramenta de texto no painel Tools e configure as opções de texto no painel de 

propriedades para a fonte Arial Narrow, tamanho 10, cor #333333, e no Anti-aliasing level 

marque a opção Crisp Anti-Alias  

12- clique na parte esquerda da tela sobre o retângulo criado anteriormente e digite em letras 

maiúsculas o texto EM ATÉ 12X SEM JUROS  

13- Posicione o texto nas coordenadas x = 60 e y = 1203  

14- Importe o arquivo logos_cartoes.png que se encontra na pasta tarefa desta undidade  

15- Posicione-o nas coordenadas x = 62 e y = 1228  

16- Agora faça um cópia do texto que você digitou anteriormente clicando sobre ele e arrastando-o 

para a direita pressionando também as teclas Alt e Shift até a coordenada x = 399  

17- Clique duas vezes sobre o campo de texto copiado e digite em maiúsculas o texto  

TRABALHAMOS COM   

18- Importe o arquivo logos_bancos.png que se encontra na pasta tarefa desta unidade  

19- posicione-o nas coordenadas x = 400 e y = 1231  

20- faça novamente uma cópia do texto que você digitou e posicione-a nas coordenadas x = 574 e y 

= 1203  

21- Clique duas vezes sobre o campo de texto copiado e digite em maiúsculas o texto CENTRAL  
DE ATENDIMENTO  

22- Agora importe o arquivo icones_rodape.png que se encontra também na pasta tarefa desta 

unidade e posicione-o nas coordenadas x = 576 e y = 1224  

23 -  Seleciona a ferramenta de texto no painel Tools e configure no painel de propriedades a fonte 

como Tahoma, tamanho 11, cor #666666, texto centralizado, e no Anti-aliasing level marque a opção 

No Anti-Alias  

24- Clique sobre a área de rodapé abaixo das marcas e ícones e digite o texto:  

Copyright © 2000 - 2008 www.alfasports.com.br, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. As fotos 

aqui veiculadas, logotipo e marca são de propriedade do site www.alfasports.com.br. É vetada a 

sua reprodução, total ou parcial, sem a expressa autorização da administradora do site   

25 – Redimensione o tamanho do campo de texto clicando nas alças de transformação e fazendo 

com que o texto fique em duas linhas com a quebra de nova linha a partir das palavras “propriedade 

do site www.alfasports.com.br...”  

26- centralize o texto com os elementos acima  

27- Salve o arquivo na pasta tarefa desta unidade com o nome de montando_layout_03.png  
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Unidade 5  

Elementos de navegação no   

Fireworks CS4  

O Fireworks oferece opção de criação de botões, rollovers e menus pop-ups para 

proporcionar navegação entre as páginas que compõe o site. Esta unidade apresenta os 

principais recursos e métodos empregados para a construção desta navegação.  

5.1 Símbolos  

O Fireworks CS4 trabalha com três tipos de símbolos: gráfico, animação e botão. Qualquer 

objeto do Fireworks pó ser transformado em símbolo, um bloco de texto, um path ou um 

grupo. A vantagem de utilizar os símbolos do Fireworks é que eles ficam armazenados no 

painel Commom Library.   

Basta clicar e arrastar um símbolo da biblioteca para aplicá-lo ao documento. Cada objeto 

no documento é chamado de instância do objeto original. Ao realizar qualquer alteração no 

símbolo conservado no painel Commom Library modifica automaticamente suas 

instâncias. A menos que seja quebrado o link entre ambos.  

  

Criando um símbolo  

Para criar um símbolo a partir de um objeto selecionado, deve-se abrir o menu Modify, 

selecionar a opção Symbol e clicar em Convert to Symbol. Ou, selecionar os objetos que 

devem ser transformados em símbolo e pressione F8 no teclado.   

Ao fazer isso, o Fireworks para uma janela para configuração deste símbolo. O símbolo 

deve ser nomeado e o seu tipo deve ser configurado. No exemplo a seguir será criado um 

botão. Selecione a opção Enable 9-slice scaling guides para fazer com que o símbolo possa 

ser ampliado e reduzido sem sofrer deformações. A opção Save to Commom Library 

seleciona faz com que o símbolo seja armazenado na pasta de símbolos do Fireworks e, 

futuramente, compartilhado entre diversos documentos.  

  
Janela para criação de um novo símbolo  

Os símbolos presonalizados ficam armazenados no painel Commom Libraries e no painel 

Document Library. O painel Commom Library é uma pasta geral de símbolos. Neste caso, 

o símbolo fica salvo na pasta de arquivos do Fireworks: C:\Arquivos de 

Programas\Adobe\Fireworks CS4\Commom Libraries\Custom Symbols. A imagem a 
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seguir ilustra o painel Commom Library e onde os símbolos personalizados estão 

disponíveis.  

Já o painel Document Library armazena os arquivos diretamente neste painel e o símbolo 

fica restrito a este arquivo.   

  
Painéis Commom Library e Document Library  

5.2 Behaviors  

Os símbolos podem exibir uma variedade de comportamentos. Estes comportamentos são 

controlados pelo painel Behavior. Um exemplo de mudança de comportamento é fazer um 

botão mudar de aparência quando o cursor se mover sobre ele.  

Behaviors, que pode ser traduzido como comportamentos, consistem em duas partes: um 

evento e uma ação. O evento é a atividade do usuário. Por exemplo, o usuário pode mover 

o cursor sobre um botão. A ação é o resultado que o evento sinaliza. Por exemplo, o botão 

troca de cor.  

  

  

  

Painel Behaviors  

Os comportamentos são controlados por meio do painel Behaviors. Este painel é utilizado 

para crier, editar e apagar os comportamentos ligados ao símbolo. Os comportamentos 

podem ser aplicados a objetos de Web de forma simples: com o objeto selecionado, o 

comportamento é adicionado ao clicar no botão Add Behavior no menu pop-up. A imagem 

a seguir demonstra o painel Behavior com destaque para o botão de inserção de 

comportamentos.  



 

 

  
Painel Behaviors com detaque para a inserção de comportamentos  

A tabela a seguir demonstra as funções de cada Behavior.  

  

Opção  Descrição  

Simple Rollover  Adiciona um estado ao mouse e uma ação para a slice ou o objeto 

web selecionado usando o Frame 1 como o estado Up e o Frame 2 

como o estado Over.  

Swap Image  Recoloca a imagem abaixo da fatia especificada com o conteúdo 

de outro frame ou uma imagem externa na mesma fatia.  

Swap Image 

Restore  

Restaura o estado default do frame.   

Set Nav Bar Image  Configura a fatia para que ela seja uma parte da barra de navegação 

do Fireworks. Cada fatia precisa ter um comportamento. A barra 

de navegação inclui o estado “Down” e “Over While Down” para 

todas as fatias e botões.  

Nav Bar Over  Especifica o estado “Over” para a fatia atualmente selecionada 

quando ela é parte de um menu de navegação e, opcionalmente, 

especifica o estado “Over While Down”.  

Nav Bar Down  Especifica o estado “Down” para a fatia atualmente selecionada 

quando é uma parte de uma barra de navegação.  

Nav Bar Restore  Restaura todas as outras fatias da barra de navegação para o seu 

estado “Up” bem como qualquer outro comportamento de troca  

 de imagem desginado para outro botão ou fatia.   

Set Pop-Up Menu  Aplica um menu pop-up a uma slice ou a hotspot.  

Set Text of Status 

Bar  

Define um texto para ser exibido na barra de status do browser.  

5.3 Rollovers  

Rollover são utilizados em conjunto com os behaviors. Um gráfico coloca em 

funcionamento a exibição de outro gráfico quando o cursor passar sobre ele.   

Para que o rollover funcione são necessárias duas imagens: a imagem que é exibida 

inicialmente e outra imagem que aberta posteriormente.  
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5.4 States  

Todos os comportamentos do painel Behaviors exigem a utilização de estados 

diversificados. Isto é configurado por meio do painel States. Cada estado pode conter 

objetos tais como hotspots ou símbolos, dependendo da layer na qual estão locadas e a 

presença de slices, podem ser compartilhadas entre frames, usadas como frames únicos em 

uma animação ou como gatilho ou alvo para um comportamento Swap Image.  

5.5 Menu pop-up  

Os menus pop-up são menus de navegação que exibem sub-menus quando o usuário passa 

o cursor sobre o objeto. São características dos menus pop-up:  

• Cada item do menu surge em uma célula HTML ou em formato de imagem.   

• Os itens de menu recebem links de URL para navegação  

• É necessário adicionar um menu na guia de conteúdo para criar uma opção uqe possa 

ser exibida inicialmente pelo navegador.  

Dica para trabalhar com o menu pop-up  

- Pressione F12 para visualizar o menu no browser  

O Fireworks oferece um painel para edição do menu pop-up. Para exibi-lo, um botão deve 

ser selecionado em conjunto com a opção Set Pop-Up Menu do painel Behaviors.   

  
Painel Behaviors e slice selecionada  

Ao clicar sobre a opção da imagem anterior, o Fireworks abre a janela de edição do menu 

pop-up. Esta janela possui quatro abas com as seguintes configurações: Content, 

Appearance, Advanced e Position.  



 

 

  
Janela para edição do menu pop-up  

Aba  Descrição  

Content  Configura nome, estrutura, URL e target dos itens de menu.  

Appearance  Configura o aspecto dos itens de menu nos estados Up e Over.  

Swap Image 

Restore  

Restaura o estado default do frame.   

Set Nav Bar Image  Configura a fatia para que ela seja uma parte da barra de 

navegação do Fireworks. Cada fatia precisa ter um 

comportamento. A barra de navegação inclui o estado “Down” e 

“Over While Down” para todas as fatias e botões.  

5.6 Laboratório  

Exercício 1: Transformando os itens do menu horizontal em botões  

Dando continuidade ao projeto da AlfaSports agora você ira criar os símbolos para cada 

item do menu horizontal. Isto irá ajudar a montar um protótipo do projeto, ideal para uma 

apresentação ao cliente.  

  

Durante este exercício serão revistos os seguintes tópicos estudados nesta unidade:   

• Símbolos  

• Rollovers  

• States  

  

As principais tarefas deste exercício são:  

• Transformar os itens do menu horizontal em símbolos do tipo botão •  Criar diferentes estados 

para cada botão  
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Ao finalizar o exercício você terá este resultado:  

 

  

  

   Tarefa 1 – Transformar os itens do menu em botões  

1- Abra o arquivo montando_layout_03.png que você salvou na pasta tarefa da unidade 4 2- 

selecione o texto do primeiro item do menu horizontal do site (Quem Somos)  

3- No menu principal selecione a opção Modify > Symbol > Convert to Symbol ou (F8)  

4- Na janela Convert to Symbol defina o nome do símbolo que você está criando no campo  
Name, marque o tipo de símbolo que ele vai ser (neste caso um botão) selecionando a opção Button 

e clique em OK  

5- Note que aparece sobre o texto um retângulo esverdeado, este é o retângulo correspondente à 

Slice (Fatia) do símbolo, estudaremos Slices mais a frente, na próxima undidade desta apostila. 

Para não visualizar a Slice selecione o painel Layers e desabilite a visualização do layer chamado 

Web Layer   

6- Você criou o primeiro símbolo do tipo botão, agora repita os passos 3 e 4 para cada item do menu 

horizontal   

  

  

   Tarefa 2 – Criar diferentes estados para cada botão  

1- Agora você irá editar os estados de cada botão, para isso clique duas vezes sobre o primeiro botão 

criado  

2- Selecione o painel STATES, caso ele não esteja visível então acesse o menu principal clicando 

em Window > States ou (Shift + F2)  

  
 Resultado do exercício 1  



 

 

3- No painel STATES note que você está no estado 01 State 1 (Up), este é o estado de exibição 

padrão do botão, ou seja, sem ter o mouse por cima e sem ter sido clicado  

4- Ainda no painel STATES clique em 02 State 2, note que neste estado não há nada na área de 

trabalho. Repare também que no painel de propriedades o nome deste estado é Over, ou seja, este 

é o estado para quando o mouse estiver sobre o botão  

5- Clique no painel de propriedades na opção Copy Up Graphic, isto fará com que o conteúdo 

existente no estado Up seja copiado para este estado  

6- Altere a cor do texto copiado neste estado para a cor #FF9900  

7- No painel STATES clique em 03 State 3, Este é o estado Down, ou seja, o estado para quando o 

botão for clicado  

8- Clique no painel de propriedades na opção Copy Over Graphic para copiar o conteúdo existente 

no estado Over  

9- Agora altere a cor do texto copiado neste estado para a cor #FFCC00 10- Crie estes estados para 

cada um dos itens do menu horizontal.  

12- Quando um símbolo do tipo botão é criado ele vem automaticamente com o um Behavior de 

Simple Rollover aplicado. Você pode verificar isso abrindo o painel Behaviors. Caso este painel 

não esteja aberto acesse o menu principal na opção Window > Behaviors ou (Shift + F3)  

13- Para visualizar o efeito de Rollover nos botões que você criou clique no botão Preview, no canto 

superior esquerdo da área de trabalho do Fireworks CS4  

14- Salve o arquivo na pasta tarefa desta unidade com o nome de montando_layout_04.png  
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Unidade 6 Criando hotspots e slices  

  

O Fireworks dispõe de diversas ferramentas para a inserção de interatividade no layout. 

Vetores e bitmaps podem ser utilizados para gerar hotspots e slices. Hotspots e slices são 

elementos da web e costumam estar ligados a ações disponíveis por meio de códigos 

HTML. Porém, estes elementos interativos não exigem conhecimentos de programação.   

Grande parte destes elementos interativos utiliza um recurso conhecido como image map. 

Um image map é uma área do layout definida pela tag <area shape> capaz de fazer links 

para outras páginas ou realizar alguma ação quando ocorre algum evento do mouse por 

meio do emprego de funções JavaScript que controlam o comportamento do browser. Esta 

área definida pela tag <area shape> recebe links por meio de um objeto do Fireworks 

chamado hotsopt.   

6.1 Hotspot  

O Fireworks oferece um grupo de ferramentas para a criação de hotspots. No grupo de 

ferramentas Web é possível criar hotspots de diferentes formatos: retangulares, elípticos ou 

poligonais.  

  
Ferramentas para criação de hotspots  

Para desenhar os hotspots na forma desejada siga um destes dois passos:  

1) Para desenhar um hotspot com formato irregular, selecione a ferramenta Polygon 

Hotspot. Clique em pontos diversos sobre a área da imagem até que o hotspot assuma a 

forma desejada.  

2) Para desenhar um hotspot retangular ou elíptico, selecione a ferramenta Circle ou a 

Rectangle Hotspot na caixa de ferramentas. Clique e arraste o cursor para criar o hotspot 

do tamanho desejado.  

  

Dicas para trabalhar com os hotspots:  

- Para alterar o tamanho e posição destes elementos, utilize as ferramentas Pointer e Scale.  

Web Layer  

O painel de Layers dispõe de uma camada especial para os elementos interativos, tais como 

hotspots e slices, que serão apresentadas futuramente. A Web Layer é a camada superior 

dentro deste painel. Ela comporta-se como outras camadas, podendo ser nomeada, 

duplicada e excluída.   
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Web Layer com um elemento interativo  

Configurando o hotspot  

O hotspot é considerado um elemento interativo por oferecer a possibilidade de inserção de 

links, entre outras funcionalidades. Para isso, selecione o hotspot e utilize o painel 

Properties. O link e forma como deve ser aberto podem ser configurados por aqui.  

  
Painel Properties com hotspot selecionado  

Opção  Valores  Descrição  

Object Name    Insere nome para o hotspot  

W    Largura do hotspot  

H    Altura do hotspot  

X    Posicionamento do hotspotno eixo X  

Y    Posicionamento do hotspot no eixo Y  

Shape    Indica o formato do hotspot  

  Rectangle  Hotspot retangular  

  Circle  Hotspot circular  

  Polygon  Hotspot com forma poligonal  

Color    Cor predominante no hotpot  

Link    Aplica o espaçamento original da fonte  

Alt    É uma abreviação para Alternative text. 

Trata-se de um texto que será exibido caso 

a imagem não seja carregada.  

Target    

Determina como o link deve ser aberto, com 

relação a janelas do browser e frames.  

  None  Aplica  a  configuração  padrão  para  

abertura de link, ou seja, na própria janela  

  _blank  Abre o link em uma nova janela  



 

 

  _self  Abre o texto na mesma janela  

  _parent  Abre o link no frame ao lado  

  _top  Abre o link no frame acima  

  

Painel URL  

O link pode se inserido no hotspot por meio do painel URL.  

  
Painel URL  

Este painel funciona como um gerenciador de todos os links utilizados no documento. Cada 

vez que um link é inserido por meio do painel Properties, o mesmo link é armazenado no 

painel URL. Quando for necessário utilizar os mesmos endereços muitas vezes, crie uma 

biblioteca de URL por meio deste painel. As bibliotecas podem ser compartilhadas entre 

diversos documentos no Fireworks CS4.  

Para criar uma biblioteca de URL, abra o painel URL, acesse o botão oculto e selecione a 

opção New URL Library...  

  
Criação de uma biblioteca de links  

Na janela New URL Library, digite o nome da biblioteca e clique on OK. A sua biblioteca 

aparece listada no painel. Para adicionar uma URL, clique no botão oculto e selecione Add 

URL. O endereço ficará armazena na sua biblioteca. Repita este processo a cada novo 

endereço a ser inserido.  

Para aplicar esta URL nos Hotspots, basta clicar sobre o objeto e selecionar a URL desejada.  

A tabela a seguir explica cada opção do botão oculto presente no painel URL.  

  

Opção  Descrição  
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Add Used URLs to 

Library  

Adiciona todas as URLs para a biblioteca  

Clear Unused URLs  

Apaga todas as URL não utilizadas  

Add URL...  Adiciona uma URL a biblioteca e ao objeto 

que estiver selecionado  

Edit URL...  Edita a URL no documento  

Delete URL  Apaga a URL selecionada  

New URL  

Library...  

Cria uma nova biblioteca de URL  

Import URLs...  Importa URLs deritamente de arquivos 

HTML  

Export URLs...  Exporta a URL como um arquivo HTML  

6.2 Slices  

Slices são elementos com comportamentos semelhantes aos Hotspots e também são 

caracterizados por propercionar interatividade aos objetos da web. Ambos permitem que o 

usuário determine uma região interativa na imagem apta a receber links e ações via 

Javascript. Entretanto, cada tipo de ferramenta comprata-se de forma diferente. Slices são 

o resultado do corte realizado ao longo da imagem em pequenas partes. Cada uma destas 

partes é convertida, futuramente, em um arquivo separado dos demais. Na exportação 

destas fatias, o Fireworks cria arquivos HTML e CSS que contém o código para reunir 

novamente as imagens como uma estrutura no browser.  

Algumas vantagens de fatiar a imagem:  

• Cada fatia pode ser otimizada com o formato de arquivo e a compressão mais 

apropriada. Por exemplo, uma parte da imagem pode ser exportada como um JPG com 

alta qualidade enquanto que outra parte pode ser exportada como um GIF.  

• Slices podem receber diferentes ações, dependendo do evento do mouse.  

• Slices frequentemente alteradas podem ser atualizadas sem a necessidade de retrabalhar 

todo o layout.  

  

Criando Slices  

É possível criar slices retangulares ou com formatos mais irregulares. Para isso, clique sobre 

a opção disponível na caixa de ferramentas, conforme a imagem a seguir:  

  
Ferramentas para criação de slices no Fireworks  



 

 

Para criar as slices retangulares, selecione a ferramenta Slice na caixa de ferramentas, clique 

e arraste o cursor para desmarcar a área de abrangência do slice. Para inserir links às fatias, 

proceda como no processo de inserção de links em hotspot.  

Para criar slices com outros formatos, utilize a ferramenta Polygon Slice. Cada clique com 

a ferramenta gera um ponto que formará a fatia.  

A imagem a seguir mostra o logotipo fatiado com a ferramenta Slices em formato retangular 

e o tênis recortado com a ferramenta Polygon Slice.  

  
Logotipo e tênis fatiados empregando-se diferentes métodos  

Criando um slice com texto  

O Fireworks permite criar uma slice específica para receber textos em HTML. Este processo 

diferencia-se dos apresentados anteriormente, pois separa o texto das imagens. O que 

permite gerar uma página HTML com texto possível de ser selecionado.   

A imagem a seguir trás um exemplo de layout pronto para receber uma slice HTML.  
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Layout com slices para inserção de HTML  

Selecione a ferramenta Slice da caixa de ferramentas e desenhe a slice do tamanho destinado 

ao texto, na imagem anterior. Mantenha a Slice selecionada e configure-a por meio do 

painel Properties. No menu Slice Type, selecione a opção HTML. Ao optar por esta 

configuração o Fireworks abre uma janela para inserção do texto.  

  
Painel Properties com uma slice selecionada  

Para visualizar o resultado desta configuração, é necessário gerar uma página HTML. 

Acesse o menu File > Export.  

Nomeie o arquivo e configure para gerar HTML and Images.  

 Janela 

para exportação de do layout em uma página HTML  

Observe que ao abrir o arquivo HTML no browser, o texto pode ser selecionado.  

  
Texto gerado a partir de um slice do Fireworks  



 

 

  

6.3 Laboratório  

Exercício 1: Criando Slices  

Dando continuidade ao projeto da AlfaSports agora você ira editar as Slices dos símbolos 

para cada item do menu horizontal. As Slices definem as imagens a serem exportadas para 

serem usadas na criação do HTML no Dreamweaver. Quando exportamos um arquivo que 

possui botões o Fireworks CS4 exporta automaticamente cada um dos estados do botão 

para que possamos utilizá-los na montagem do HTML.  

  

Durante este exercício serão revistos os seguintes tópicos estudados nesta unidade:   

• Slices  

  

As principais tarefas deste exercício são:  

• Editar as Slices  

  

  

  

Ao finalizar o exercício você terá este resultado:  

  
 Resultado do exercício 1  
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   Tarefa 1 – Editando as Slices dos botões  

1- Abra o arquivo montando_layout_04.png que você salvou na pasta tarefa da unidade 7  

2- Selecione o painel Layers, caso este painel não esteja aberto acesse no menu principal a opção 

Window > Layers ou (F2)  

3- No painel Layers certifique-se de que a visualização do layer chamado Web Layer está ativada  

4- Torne visíveis as Slice Guides, para isso acesse no menu principal a opção View > Slice  
Guides ou (Ctrl + Alt + Shift + ;). Através das Slice Guides você irá determinar a área de abrangência 

de cada Slice  

5- Clique nas Slice Guides ou nas bordas da slice do botão e arraste-as até que a slice cubra o botão 

até o total de suas extremidades como no exemplo abaixo:  

 

6- Ajuste as Slices de cada um dos botões do menu horizontal, isto irá definir a imagem que será 

exportada para cada botão  

7-Agora você irá exportar as slices de cada botão. No menu principal clique em File > Export ou 

(Ctrl + Shift + R)  

8- Na janela de Export, dentro da pasta tarefa desta lição crie uma pasta chamada imgs_menu  

9- No campo Export selecione a opção Images Only  

10- No campo Slices selecione Export Slices  

11- Abaixo do campo Slices, marque somente a opção current Page only e clique em Salvar  

12- Acesse a pasta imgs_menu através do Windows explorer e veja que as imagens dos botões em 

cada estado foram criadas  

13- Salve o arquivo na pasta tarefa desta unidade com o nome de montando_layout_05.png  

  

  



 

 

  



  

89                         

 

Unidade 7  

Criando um protótipo navegável no  

Fireworks CS4  

  

O Adobe Fireworks oferece um ambiente ideal para o desenvolvimento de protótipos, 

convertendo perfeitamente maquetes de design em sites e aplicativos reais.  

7.1 Processo de criação de protótipos  

Ao combinar o painel Pages com outros eficientes recursos do Fireworks, você pode criar 

rapidamente protótipos interativos de websites ou de softwares. Esta é uma excelente forma 

para uma apresentação de um projeto ao seu cliente. Além disso, você poderá exportar este 

protótipo em diferentes formatos para visualização como, por exemplo, para o Adobe Flash, 

o Adobe Flex, o Adobe AIR ou o Adobe Dreamweaver.  

  

No painel Pages, você pode criar o número desejado de páginas ou telas para o design 

inicial. À medida que o design evoluir, é possível adicionar ou subtrair páginas conforme 

necessário. Um único arquivo PNG do Fireworks pode conter várias páginas, fornecendo 

uma maneira perfeita de desenvolver protótipos da Web e de interfaces de aplicativo. Cada 

página pode conter configurações exclusivas para o tamanho e a cor do Canvas, a resolução 

da imagem e as guias. Essas opções são definidas para cada página ou globalmente em 

todas as páginas de um documento. Além da camada web Layer (Painel Layers), cada 

página também contém um conjunto exclusivo de camadas. Entretanto, para elementos 

comuns, você pode usar uma Master Page ou compartilhar camadas entre páginas.  

  

  
Painel Pages e suas opções no botão oculto  

São as opções do painel Pages ao clicar sobre o botão oculto, conforme a imagem anterior:  
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Opção  Descrição  

New Page  Insere uma nova página ao documento.  

Duplicate Page  Adiciona uma nova página ao documento ao duplicar uma página 

já existente e todo o seu conteúdo.  

Delete Page  Apaga uma página selecionada.   

Rename Page  Renomeia as páginas do documento.  

Link to Master  Vincula a página selecionada à Master Page.  

Set As Master Page  

Transforma a página selecionada em Master Page, ou seja, uma 

página que serve de modelo para a criação das demais.  

Reset Master Page  Transforma a Master Page em uma página convencional.  

Thumbnail Options  Configuração de visualização das miniaturas no painel Pages.  

  

Criando uma Master Page  

Para fazer com que um conjunto de elementos apareça em todas as suas páginas, use uma 

Master Page. Quando você converte uma página comum em Master Page, ela passa para o 

topo da lista no painel Páginas. Quando uma Master Page é criada, uma Camada de página-

mestre é adicionada à parte inferior da hierarquia de camadas para cada página.   

O recurso Master Page faz com que os elementos comuns a várias páginas fiquem reunidos 

somente na Master Page, porém eles são visualizados em todas as páginas do documento. 

Uma vez que seja preciso atualizar ou modificar algum elemento da Master Page basta 

acessá-la, fazer a alteração e este elemento será automaticamente atualizado para todas as 

outras páginas.  

  

   
Painel Pages com a Master Page ao topo  

7.2 Exportação de PDF interativo  

O Fireworks oferece vários formatos de saída para o seu protótipo e todos eles preservam 

links de hipertexto para navegação em páginas. Quando necessitamos imprimir um design 

do Fireworks ou distribuí-lo para uma revisão podemos exportá-lo para o formato Adobe 

PDF. Os revisores poderão adicionar comentários e responder aos comentários uns dos 

outros no Adobe Reader ou no Acrobat.   

Os arquivos PDF exportados mantêm todos os links de hipertexto e páginas, permitindo que 

os revisores naveguem como fariam na Web. Entretanto, ao contrário de protótipos HTML, 
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o Adobe PDF possui configurações de segurança que impedem que os revisores editem ou 

copiem os seus designs.  

Para exportar no formato PDF você deve acessar no menu principal a opção Arquivo > 

Exportar. No menu pop-up Exportar, escolha Adobe PDF.  

Escolha as páginas a serem exportadas e selecione Exibir PDF após exportação para abrir 

o PDF automaticamente no Adobe Reader ou Acrobat.  

Para personalizar o PDF, você pode clicar em Opções e ajustar configurações como: 

compatibilidade, compactação, qualidade, converter em escalas de cinza, ativar seleção de 

texto, sangria, usar senha pra abrir o documento e usar senha para restringir tarefas.  

Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Opções. Especifique um nome de arquivo e 

um local e clique em Salvar.  

Nota: Se as páginas no documento do Fireworks tiverem telas de desenho transparentes, os 

objetos com transparências aplicadas perderão suas características transparentes quando 

você os exportar para PDF. Para evitar isso, defina a tela de desenho como um plano de 

fundo não transparente antes de exportar para PDF.  

  

7.3 Laboratório  

Exercício 1: Definindo a Master Page, Montando a área de Newsletter e de 

Publicidade  

Continuando o projeto da AlfaSports, visto que a estrutura básica do projeto já foi definida, 

agora você ira configurá-la como a Master Page. O recurso Master Page define os elementos 

básicos da estrutura do website que se repetem nas demais páginas do projeto. Após 

definida a Master Page você irá montar as áreas de Cadastro para Newsletter e de 

Publicidade.  

  

Durante este exercício serão revistos os seguintes tópicos estudados nesta e em outras unidades:   

• Master Page  

• Vetores  

• Importação de arquivos  

  

As principais tarefas deste exercício são:  

• Configurar a Master Page  

• Montar a área de Cadastro para Newsletter e de Publicidade  

  

Ao finalizar o exercício você terá este resultado:  
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 Resultado do exercício 1  

  

   Tarefa 1 – Configurar a Master Page  

1- Abra o arquivo montando_layout_05.png que você salvou na pasta tarefa da unidade 8  

2- Toda estrutura que você montou até o momento, incluindo cabeçalho, menus e rodapé deverá ser 

configurada como Master Page. Para isso selecione o painel Pages, caso ele não esteja visível 

acesse no menu principal a opção Window > Pages ou (F5)  

3- No painel Pages clique com o botão direito do mouse sobre a 01 Page 1 e selecione a opção Set 

as Master Page  

4-A partir de agora este conteúdo só poderá ser editado quando a Master Page estiver selecionada 

no painel Pages. A Master Page aparecerá em todas as páginas e qualquer alteração feita nela é 

automaticamente aplicada nas demais páginas  

  

  

 Tarefa 2 – Montar a área de Cadastro para Newsletter e de Publicidade 1- Ainda no 

mesmo arquivo, no painel Pages clique em New/Duplicate Page para criar uma nova página. Nesta 

página você irá montar o layout do miolo da página principal  

2- Abaixo do menu horizontal desenhe um retângulo com 580 pixels de largura e 150 pixels de altura  

3- Posicione-o nas coordenadas x = 192 e y = 195  

4- Aplique a este retângulo o estilo barra que se encontra no painel styles  

5- Agora você irá desenhar a área de cadastro para newsletter que aparecerá na página principal 

começando pelo fundo. Selecione a ferramenta Rouded Rectangle no painel Tools, crie um 

retângulo com 160 pixels de largura, 150 pixels de altura, cor branca.  
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6- No painel de propriedades selecione a aba Auto Shape Properties e altere as opções de bordas 

arredondadas. Desbloqueie as bordas clicando no ícone do cadeado e configure para que somente 

as bordas superiores fiquem com o valor = 6, as demais devem ficar com o valor = 0  

7- Posicione-o nas coordenadas x = 607 e y = 205  

8- Desagrupe o retângulo selecionando no menu principal a opção Modify > Ungroup ou (Ctrl + 

Shift + G)  

9- Agora desenhe outro retângulo abaixo deste também com a ferramenta Chafer Rectangle. Faça-o 

com 172 pixels de largura e 40 pixels de altura  

10- No painel de propriedades novamente selecione a aba Auto Shape Properties e altere as 

opções de bordas arredondadas. Desbloqueie as bordas clicando no ícone do cadeado e configure 

para que somente as bordas superiores fiquem com o valor = 6, as demais devem ficar com o 

valor = 0  

10- Posicione-o nas coordenadas x = 601 e y = 339  

11- Desagrupe-o selecionando no menu principal a opção Modify > Ungroup ou (Ctrl + Shift + G)  

12- Selecione os dois retângulos que você criou e solde-os acessando no menu principal a opção 

Modify > Combine Paths > Union ou (Ctrl + Alt + U)  

13- Certifique-se de que no painel de propriedades a opção de preenchimento Edge esteja marcada 

como Anti-Alias  

14- Selecione agora a ferramenta de texto, configure a fonte para Tahoma, Bold, cor #666666, 

tamanho 11, e no Anti-aliasing level marque a opção No Anti-Alias.  

15- Sobre o objeto que você desenhou como fundo da área de Newsletter, na parte superior, utilize 

o painel Special Characters para selecionar o caractere “ » ” (duas flechas para a direita) e 

coloque na cor #FF6600. Caso o painel não esteja aberto acesse no menu principal a opção 

Window > Others > Special Characters  

16- Logo após no mesmo campo de texto digite o texto Newsletter. Utilize o painel de propriedades 

para posicioná-lo nas coordenadas x = 614 e y =  213  

17- Utilizando a ferramenta Line Tool (N) e se necessário o painel de Propriedades crie uma linha 

horizontal com 1 pixel de grossura com a cor #E0E1DD. Esta linha deve ter a largura de 139 

pixels e ser posicionada na coordenada y = 230  

18- Selecione novamente a ferramenta de texto e configure a fonte para Tahoma, cor #666666, 

tamanho 11, e no Anti-aliasing level marque a opção No Anti-Alias.  

19- Logo abaixo da linha que você criou digite o texto Cadastre-se e recebe as novidades da 

AlfaSports:. Utilize o painel de propriedades para posicioná-lo nas coordenadas x = 615 e  y = 

237  

20- Abaixo do texto desenhe um retângulo com 140 pixels de largura e 18 pixels de altura.  
Configure ele com preenchimento branco e bordas de 1 pixel com a cor #7F9DB9  

21- Posicione este retângulo nas coordenadas x = 617 e y = 273  

22- Selecione a ferramenta de texto, configure a fonte para Tahoma, cor #999999, tamanho 10, e no 

Anti-aliasing level marque a opção No Anti-Alias.  

23- Clique sobre o retângulo e digite o texto Nome. O texto e o retângulo desenhado representam o 

campo de texto onde o usuário digite o nome para o cadastro  

24- Selecione o texto e o retângulo do campo de texto e copie-os arrastando-os para baixo 

pressionando a tecla Alt  

25- Posicione-os nas coordenadas x = 617 e y = 301  

26- Clique duas vezes sobre o texto e altere-o para  e-mail  

27- Crie um retângulo abaixo dos campos de texto com a largura de 65 pixels e altura de 17 pixels, 

posicione ele nas coordenadas x = 617 e y = 323. Este será o botão para cadastrar o nome e e-

mail  
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28- Utilizando o painel Styles ou através do painel de propriedades adicione a este retângulo o estilo 

menu  

29- Sobre este retângulo digite a palavra Cadastrar, configurando o texto para a fonte Tahoma, 

Bold, tamanho 10, cor branca, e no Anti-aliasing level marque a opção No Anti-Alias.  

30- Centralize o texto com o retângulo do botão  

31- Selecione o texto título da área da newsletter e a linha abaixo dele. Faça uma cópia destes dois 

objetos arrastando-os para baixo e pressionando a tecla Alt  

32- Posicione-os nas coordenadas x = 614 e y = 358  

33- Substitua o texto por pelo texto Publicidade  

34- Agora importe a imagem img_banner.jpg que se encontra na pasta tarefa da unidade 6  

35- posicione este banner nas coordenadas x = 617 e y = 385  

36- Salve o arquivo na pasta tarefa desta unidade com o nome de montando_layout_06.png  

  

  

Exercício 2: Montando o miolo da página principal  

Iniciada a estrutura do conteúdo do miolo da página principal com as áreas de Newsletter e 

Publicidade, agora você irá desenvolver o restante do conteúdo desta página. Você irá 

montar a forma como os produtos que você preparou na unidade 4 serão exibidos.  

  

Durante este exercício serão revistos os seguintes tópicos estudados nesta e em outras unidades:   

• Master Page  

• Vetores  

• Importação de arquivos  

  

  

As principais tarefas deste exercício são:  

• Montar o miolo da página principal  

  

Ao finalizar o exercício você terá este resultado:  
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 Resultado do exercício 2  

  

   Tarefa 1 – Montar o miolo da página principal  

1- Abra o arquivo montando_layout_06.png que você salvou na pasta tarefa desta unidade  

2- Selecione a ferramenta Line Tool (N) e se necessário o painel de Propriedades. Crie uma linha 

horizontal com 1 pixel de grossura com a cor #666666. Esta linha deve ter a largura de 414 

pixels e ser posicionada nas coordenadas x = 193 e y = 375  

3- Selecione a ferramenta Rouded Rectangle no painel Tools, crie um retângulo com 148 pixels 

de largura, 20 pixels de altura, cor #666666.  

4- No painel de propriedades selecione a aba Auto Shape Properties e altere as opções de bordas 

arredondadas. Desbloqueie as bordas clicando no ícone do cadeado e configure para que 

somente as bordas superiores fiquem com o valor = 6, as demais devem ficar com o valor = 0  

5- Posicione-o nas coordenadas x = 192 e y = 355  

6- Desagrupe este objeto através do menu principal acessando Modify > Ungroup ou (Ctrl + Shift 

+ G)  

7- Selecione agora a ferramenta de texto, configure a fonte para Tahoma, cor branca, tamanho 11, 

Bold, e no Anti-aliasing level marque a opção No Anti-Alias.  

8- digite sobre o retângulo criado o texto Produtos em Destaque  

9- Posicione-o nas coordenadas x = 200 e y = 358  

10- Selecione o retângulo criado e o texto que você digitou. Arraste-os para a direita pressionando 

a tecla Alt para copiá-los  

11- Posicione-os nas coordenadas x = 343 e y = 355  

12- Substitua o texto existente pelo texto Lançamentos e altere sua cor para #666666  

13- Agora altere a cor do retângulo que está atrás do texto para #EAEAEA  

14- Selecione o painel Path, caso este não esteja aberto acesse no menu principal a opção  
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Window > Others > Path  

20- No painel Path em Select Point, clique no botão Select Right Points  

21- Com os pontos da direita do objeto selecionados utilize a seta para a esquerda do teclado para 

diminuir a largura do retângulo até que este fique com a largura de 95 pixels  

22- Selecione o texto Lançamentos e o retângulo que está por trás deste texto. Arraste-os para a 

direita pressionando a tecla Alt para copiá-los 23- Posicione-os nas coordenadas x = 440 e y = 

355  

24- Substitua o texto existente pelo texto Mais Vendidos  

25- No painel Path em Select Point, clique no botão Select Right Points  

21- Com os pontos da direita do objeto selecionados utilize a seta para a direita do teclado para 

aumentar a largura do retângulo até que este fique com a largura de 99 pixels  

22- Desenhe agora um retângulo abaixo das abas que você acabou de criar. Ele deve ter as 

dimensões de largura e altura de 100 pixels, cor branca, borda de 1 pixel com a cor #C2C4BD  

23- Posicione-o nas coordenadas x = 192 e y = 385. Este é o retângulo de tamanho médio das 

imagens que você tratou na unidade 4  

24- agora importe uma das imagens de tamanho médio tratadas que você salvou na pasta 

imagens_tratadas dentro da pasta tarefa da unidade 4 25- posicione-a exatamente sobre o retângulo 

que você criou  

26- Selecione a ferramenta de texto, configure a fonte para Tahoma, cor #666666, tamanho 11, no 

Anti-aliasing level marque a opção No Anti-Alias e no campo Leading (espaçamento entre 

linhas) coloque o valor 130  

27- Abaixo da imagem do produto digite os dados do produto, neste exemplo use o seguinte texto: 

Relógio Plus TIMER WR 50M/52131  

28- Posicione o texto nas coordenadas x = 190 e y = 490. Movimentando as alças de transformação, 

faça com que o campo de texto fique no máximo com a largura da imagem acima, quebrando-o 

em 2 linhas  

29- Selecione o texto e facça uma cópia, arrastando-o para baixo pressionando a tecla Alt. Posicione-

o nas coordenadas x = 190 e y = 521.  

30- Altere a cor do texto para #FF5015  

31- Substitua o texto pelo preço: R$149,90  

32- Selecione o retângulo da área da imagem, a foto e os textos abaixo dela. Faça uma cópia 

arrastando-os para a direita e pressionando a tecla Alt  

33- Posicione-os nas coordenadas x = 295 e y = 385  

34- Acesse o menu principal na opção Edit > Repeat Duplicate ou (Ctrl + Y) duas vezes para repetir 

a última ação fazendo com que novas cópias apareçam na mesma relação de distância da 

primeira cópia com a imagem original. Isto formará a primeira linha de produtos  

35- Agora selecione toda a primeira linha de produtos que você montou (Incluindo imagens 

retângulos e textos). Faça uma cópia arrastando-os para baixo e pressionando as tecla Alt e shift 

até que cheguem na posição y = 544  

36- utilize o atalho Ctrl + Y para repetir a cópia mais 2 vezes uma abaixo da outra  

37- Agora importe cada uma das imagens médias salvas na pasta imagens_tratadas dentro da pasta 

tarefa da unidade 4 e substitua pelas cópias que vc fez  

38- Salve o arquivo na pasta tarefa desta unidade com o nome de montando_layout_07.png  

  

  

  


