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MATÉRIA: MATÉRIA: INTERFACE HOMEMCOMPUTADOR (IHC)
 Aula N°: 10
 Tema: Menus. Técnicas de Menus. Interface de Menus
 Tópico do Plano de Ensino: 10



TÉCNICAS DE MENUS
Interface por Menus
 São atrativas, pois eliminam treinamento e

necessidade de memorização de sequências de
comandos.

 Permitem rapidez no uso, se usada terminologia
familiar (do usuário).

 Diminui a incidência de erros, devido à estruturação
das tarefas.

 Adequada a usuários novatos ou ocasionais, bem como
aos especialistas.



MENUS SÃO INDICADOS QUANDO
 Usuários possuem pouco ou nenhum treinamento;
 Forem usuários ocasionais;
 Usuários estranhos à terminologia;
 Usuários necessitam de auxílio para estruturar seus

processos de tomada de decisão;
 O número e a variedade de opções, permite facilmente

que o usuário esqueça ou confunda algumas opções.



MENUS DEVEM SER
 Compreensíveis;
 Memorizáveis;
 De conveniente organização semântica (relevante

à tarefa do usuário);
 Tão curtos e simples quanto a clareza permitir;
 Tão completos e poderosos quanto a simplicidade

permitir



CARACTERÍSTICAS DOS MENUS
 Todo sistema de menus deve ter uma hierarquia,

que parte para o menu principal e dele deriva
menus secundários, que por sua vez podem
derivar outros níveis.

 Recomenda-se que não se ultrapasse 4 níveis de
menus.

 O menu sempre terá como elemento a ser
digitado pelo operador, um dígito, correspondente
a opção que ele escolheu.



CARACTERÍSTICAS DOS MENUS
 Fica implícito que cada menu não pode ter mais

do que 10 opções. Se for necessário mais, deve-se
repensar as opções para expandi-las em mais
níveis.

 Determinadas funções idênticas que aparecem
em vários menus, devem usar sempre o mesmo
algarismo. Por exemplo, a opção que volta ao
menu principal, pode ser o código 9, mesmo que
não haja todas as outras 8 opções



CARACTERÍSTICAS DOS MENUS
 Todo menu deve permitir o cancelamento, e retornar

aos anteriores.
 Não misturar dois menus na tela, a menos que se use

técnicas de janelas.
 Como as opções usam um só dígito, o ideal é o

software reconhecer a digitação unicamente da tecla
do dígito, sem necessidade do RETURN.

 A disposição na tela das opções e instruções, devem
seguir as regras para apresentação de telas.



CLASSIFICAÇÃO DOS MENUS
 Binários



CLASSIFICAÇÃO DOS MENUS
 Múltiplos



CLASSIFICAÇÃO DOS MENUS
 Permanentes



TÉCNICAS DE JANELAS
 Abrir no máximo 4 janelas.
 Ao abrir uma janela deixar à vista uma parte

inteligível da janela anterior.
 Sempre que se apagar uma janela, reconstituir a

anterior.
 No rodapé do menu sempre possuir uma opção

que permita voltar à janela anterior.



TÉCNICAS DE JANELAS
 Na última janela (último nível) abrir 2 opções:

 transmitir os dados da janela corrente, passando a
novos dados na mesma janela;

 voltar a janela anterior;
 Um "help" sempre abre uma nova janela.
 Usar tamanhos e formatos variados para as

várias janelas, para que mesmo só tendo uma
parte de cada uma na tela, se possa identificar os
significados dos vários níveis de janelas abertas.



TÉCNICAS DE JANELAS
 No caso de dados que devem ficar expostos, abre-

se duas ou três janelas simultaneamente na tela,
deixando claro qual a ordem em que elas
chegaram.

 As janelas podem ser numeradas ou identificadas
de algum modo compacto, para facilitar a
visualização.

 Bom senso e estética são excelentes ferramentas
para o projetista de janelas.



EXEMPLOS DO QUE NÃO FAZER
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