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Ajuda 
 
Este arquivo pretende auxiliar aos usuários do sistema OSx da Apple, na 
utilização do livro eletrônico. 
 
 

Contexto 
 
O e-book (livro eletrônico) foi criado no formato de arquivo CHM. Esse formato 
é nativo em sistemas Windows e para ser utilizado em outros sistemas, é 
necessário que um programa seja instalado para que sua 
visualização/utilização possa ser realizada. 
 

Programa 
 
Vamos sugerir aos usuários da plataforma Apple, que usam o sistema 
operacional OSx a instalação do programa Chmox por motivos de praticidade, 
funcionalidade e gratuidade.  
 
Há uma versão disponível no CD do e-book, mas você também pode fazer o 
download do programa pela Internet no endereço: 
 

http://chmox.sourceforge.net/ 
 
 

Versões 
 
O programa Chmox conta com a versão universal para os computadores Apple 
baseados nos processadores PowerPC (PPC) ou para os novos processadores 
Intel  Core 2 Duo. Bastando que a versão do sistema seja OSx 10.3 ou 
superior.  
 
O programa é FREEWARE (gratuito). 
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Instalação 
 
A instalação do programa é extremamente simples. Ao localizar o arquivo 
Chmox-0.4beta-i386_ppc.dmg coloque-o em uma pasta de sua preferência ou 
na área de trabalho (mesa).  
 
Este é o arquivo instalador. 
 

 
Ilustração 1 - O arquivo instalador na mesa do sistema OSx 

 
Clique rapidamente duas vezes no arquivo para disparar o processo de 
instalação do programa. Uma janela será exibida: 
 

 
Ilustração 2 - Início da instalação do programa Chmox 

 
Clique em Agree para confirmar sua intenção de instalação do programa.  



E-Book Dave Roberson  www.AndandoNoEspirito.org.br 

 Pág 4 de 8 

Um drive virtual será montado e uma nova janela (Finder) será exibida com o 
ícone do programa Chmox em evidência.  
 

 
Ilustração 3 - Instalação do programa Chmox 

 
Neste momento basta arrastar o ícone do Chmox para o item Aplicativos no 
canto esquerdo da janela.  
 
Você pode clicar (abrir) o item Aplicativos para visualizar o ícone do programa 
dentro desta pasta: 
 

 
Ilustração 4 - Programa Chmox instalado na pasta Aplicativos 
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Ao clicar duas vezes no programa Chmox. A barra de menus do OSx mostra as 
opções destes programa, utilize o comando File | Open... para localizar o 
arquivo eBook.Dave.chm referente ao e-book.  
 
Este arquivo (eBook.Dave.chm) pode ser encontrado no CD ou através do 
download na Internet no site www.MinAMD.org.br ou ainda 
www.AndandoNoEspirito.org.br  
 

 
Ilustração 5 - Menus do programa Chmox 

 
Ao abrir o e-book, você terá acesso às Ministrações através do menu lateral 
esquerdo. Utilize os triângulos para a exibição de sub-items. 
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Ilustração 6 - E-Book Dave Roberson exibido através do programa Chmox no Apple OSx 
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Após a instalação, pode-se ‘ejetar’ (desmontar) o drive virtual de instalação do programa Chmox. E excluir (ou guardar) o arquivo 
instalador Chmox-0.4beta-i386_ppc.dmg, este arquivo não é necessário após a instalação do programa. 

 
Ilustração 7 - Finalização da montagem para instalação do Chmox 
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É importante ressaltar que existem outros programas para realizar a exibição 
do arquivo CHM no sistema OSx. Uma pesquisa na Internet mostrará outras 
opções. 
 
Caso você precise utilizar o livro eletrônico em outros sistemas como Linux, 
Solaris, etc... Consulte na Internet sobre os programas específicos para cada 
plataforma (sistema). 
 
 


