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Abrindo o Corel, aparecerá a seguinte tela:

Para iniciar o CorelDRAW X4 basta clicar no botão Iniciar, Todos os 
Programas, Suite de Aplicativos Gráfi cos CorelDRAW X4,  CorelDRAW X4.

Confi ra a fi gura abaixo:

INICIANDO O CORELDRAW X4 
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Esta ferramenta é utilizada para desenhar formas de múltiplos lados, como 
um pentágono ou uma estrela. Como já foi dito, na barra de propriedades é 
possível modifi car suas dimensões nas caixas de medidas com duas setas, e 
rotacionar na caixa com uma seta curva.

Podemos alternar de modo pentágono a modo estrela e vice-versa 
(através dos ícones em azul), e alterar o número de lados através da caixa de 
coordenadas com uma estrela. 

Esta ferramenta é utilizada para exibir o menu desdobrável. Formas bási-
cas permitem defi nir vários tipos de fi guras que vão desde as formas básicas, 
de setas, de fl uxograma, de estrela e de legenda. 

Com a ferramenta polígono, 
basta clicar e arrastar para a 

criação do mesmo.

Com a ferramenta polígono, 
basta clicar com a tecla CTRL 
pressionada, e arrastar para a 
criação de um polígono com 

todos os lados iguais.

POLÍGONO

FORMAS BÁSICAS



-47-

CorelDRAW X4

Exemplo de um texto de parágrafo quebrado com estilo de Circunda-
mento Quadrado.
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Obs.: Para dar continuidade ao desenho, basta levar o cursor até sua extremidade 
e continuar clicando até fechá-lo.

 

Esta ferramenta tem a fi nalidade de possibilitar desenhos a mão livre e 
executar linhas aleatoriamente.

Para desenhar uma 
linha, basta clicar em 
um ponto qualquer na 

tela e sem arrastar, 
clicar em outro ponto.

Para confeccionar um desenho a mão livre, 
basta clicar em um ponto qualquer na tela 

e arrastar para outro ponto qualquer.

Com um pouco de criatividade é possível criar trabalhos interessantes.
Abaixo um exemplo de transparência interativa:

MÃO LIVRE
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Nesta página ensinaremos a criar um desenho usando os efeitos de Mistura 
Interativa. Com um pouco de criatividade é possível criar trabalhos interessantes.

1. Crie vários círculos                          2. Selecione todos e solde

    3. Aplique a cor azul                      4. Duplique, diminua o tamanho  
e aplique a cor branca

5. Retire o contorno das fi guras                6. Aplique a ferramenta 
                                                                        Mistura Interativa
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Neste exemplo, foi 
criada uma elipse e uma 
imagem importada.

Após selecionar a imagem, 
basta acessar os menus: 
Efeitos, PowerClip, Colocar 
em recipiente, e com a fl echa 
preta apresentada clicar sobre 
a forma geométrica.

Este efeito permite a inserção de um objeto ou bitmap importado em um 
objeto que possua qualquer forma geométrica. 

Para acessá-lo vá ao menu Efeitos e, em seguida, clique em 
PowerClip.

Confi ra a fi gura abaixo:

Após clicar na elipse o 
resultado será a inserção do 
bitmap na mesma, ocultando 
assim as partes restantes.

POWERCLIP


