
  

Livro 
Digital

Uma breve apresentação



  

Ebook é uma abreviação do termo inglês eletronic book, 
também conhecido como Livro Digital. 

Pode ser uma versão de uma obra que já foi impressa ou pode ser lançado 
apenas neste formato. Adaptável a diferentes formatos de tela.

Para ser lido, precisa de um dispositivo eletrônico (ex.: smartphone) e de um aplicativo de 
leitura (ex.: aplicativo Kindle). 
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Todos os aplicativos de leitura possuem a mesma estrutura: 
são ao mesmo tempo LOJA, BIBLIOTECA e o LIVRO propriamente dito.

Com algumas variações de nomenclatura, todos são compostos pela mesma estrutura: 
loja, biblioteca e o livro propriamente dito. 



  

Com algumas variações de nomenclatura, todos eles são possuem a mesma estrutura: 
são ao mesmo tempo LOJA, BIBLIOTECA e o LIVRO propriamente dito.

Com algumas variações de nomenclatura, todos são compostos pela mesma estrutura: 
loja, biblioteca e o livro propriamente dito. 

Como qualquer 
e-commerce, a loja 

é a vitrine onde os títulos 
são expostos. 

A biblioteca é a 
relação dos e-books 

selecionados pelo leitor.

Já o livro é composto pelas 
partes da obra, como capa, 
sumário, texto…Exatamente 
como a versão impressa.  



  

Logo, para ter acesso a um e-book, escolha o aplicativo de leitura de sua preferência. 



  

Crie uma conta e cadastre seus dados pessoais.



  

Na LOJA, procure o título com a lupa.



  

Ao encontrá-lo, confira informações como autor, sinopse, preço…



  

Também é possível baixar um trecho do livro gratuitamente clicando em “amostra”.



  

Depois do download, o livro vai estar disponível em sua BIBLIOTECA 
para ser lido quantas vezes quiser.



  

Com o LIVRO aberto, basta folhear as páginas clicando nas laterais…



  

...ou ir até o sumário...



  

...para escolher para qual capítulo ir.



  

Além disso, é possível otimizar ao máximo sua experiência de leitura: 
aumente e diminua o tamanho da letra...



  

...altere a cor de fundo entre outras opções de customização. 



  


