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LaTeX: just an example

Resumo LaTeX (pronúncia em inglês: [ˈlɑːtɛx] ou [ˈleɪtɛx] uma abreviação de
Lamport TeX) é um sistema de preparação de documentos. Ao
escrever, o escritor usa texto simples, ao invés do texto formatado
encontrado em processadores de texto WYSIWYG como Microsoft
Word, LibreOffice Writer e Apple Pages. O escritor utiliza convenções
de tagging de marcação para definir a estrutura geral do documento
(como artigo, livro ou carta), para formatar o texto por todo um
documento (como negrito e itálico) e para adicionar citações e
referências cruzadas. Uma distribuição TeX tal como TeX Live ou
MiKTeX é usada para produzir um artigo de output (como PDF ou
DVI) adequado para impressão ou distribuição digital. Dentro do
sistema de tipografia, seu nome é estilizado como LATEX. Entretanto,
também é utilizado para produção de cartas pessoais, artigos e livros
sobre assuntos diversos. O LaTeX foi desenvolvido na década de 80,



por Leslie Lamport, estando atualmente na versão denominada
LaTeX 2e. Uma nova versão do LaTeX, chamada LaTeX3[3], tem sido
objeto de pesquisa e desenvolvimento há mais de uma década, mas
ainda não é recomendada para uso intensivo.

Resumo em língua estrangeira
(se houver)

LaTeX (/ˈlɑːtɛx/ LAH-tekh or /ˈleɪtɛx/ LAY-tekh,[2][Note 1] often
stylized as LATEX) is a software system for document preparation.[3]
When writing, the writer uses plain text as opposed to the formatted
text found in WYSIWYG word processors like Microsoft Word,
LibreOffice Writer and Apple Pages. The writer uses markup tagging
conventions to define the general structure of a document to stylise
text throughout a document (such as bold and italics), and to add
citations and cross-references. A TeX distribution such as TeX Live or
MiKTeX is used to produce an output file (such as PDF or DVI)
suitable for printing or digital distribution. LaTeX is widely used in
academia[4][5] for the communication and publication of scientific
documents in many fields, including mathematics, computer
science, engineering, physics, chemistry, economics, linguistics,
quantitative psychology, philosophy, and political science. It also has
a prominent role in the preparation and publication of books and
articles that contain complex multilingual materials, such as Arabic
and Greek.[6] LaTeX uses the TeX typesetting program for formatting
its output, and is itself written in the TeX macro language.
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