
Microsoft Word

Índice
1 INTRODUÇÃO                                                                                                                           .......................................................................................................................  3  
2 INICIANDO O WORD XP                                                                                                         .....................................................................................................  3  
3 TELA INICIAL                                                                                                                            ........................................................................................................................  4  
4 DIGITAÇÃO                                                                                                                               ...........................................................................................................................  7  
5 OPERAÇÕES DE ARQUIVO                                                                                                     .................................................................................................  7  

5.1 Criando um Documento Novo                                                                                              ..........................................................................................  8  
5.2 Abrindo um Arquivo (Documento)                                                                                       ..................................................................................  8  
5.3 Quando usar Salvar e Salvar Como?                                                                                     .................................................................................  8  

6 EDITANDO O DOCUMENTO                                                                                                   ...............................................................................................  9  
6.1 Selecionar Texto                                                                                                                   ..............................................................................................................  9  
6.2 Recortar, Copiar e Colar                                                                                                     .................................................................................................  11  
6.3 Desfazer e Refazer                                                                                                              ..........................................................................................................  13  
6.4 Localizar e Substituir Texto                                                                                                ............................................................................................  13  

7 ORTOGRAFIA E GRAMÁTICA                                                                                             .........................................................................................  14  
8 FORMATANDO O DOCUMENTO                                                                                         .....................................................................................  17  

8.1 Mudando a aparência do Texto                                                                                           .......................................................................................  17  
8.2 Mudando a fonte dos caracteres                                                                                          ......................................................................................  18  
8.3 Alteração do tamanho da fonte                                                                                           .......................................................................................  18  
8.4 A caixa de diálogo para alteração de fonte e caracteres                                                     .................................................  19  
8.5 Criar texto animado                                                                                                             .........................................................................................................  20  
8.6 Inserir Símbolo                                                                                                                    ................................................................................................................  21  
8.7 Alinhamento                                                                                                                        ....................................................................................................................  22  

9 CONFIGURANDO PARÁGRAFOS                                                                                        ....................................................................................  23  
9.1 Espaçamento entre linhas                                                                                                    ................................................................................................  23  

10 INSERINDO NÚMEROS E MARCADORES                                                                       ..................................................................  24  
10.1 Utilizando Marcadores                                                                                                      ..................................................................................................  24  
10.2 Utilizando Numeração                                                                                                      ..................................................................................................  24  
10.3 Personalizando os marcadores e numeração                                                                     .................................................................  24  

11 TABULAÇÃO                                                                                                                         .....................................................................................................................  28  
12 QUEBRA DE PÁGINA                                                                                                           .......................................................................................................  29  
13 INSERIR FIGURA                                                                                                                  ..............................................................................................................  30  

13.1 Formatando Figura                                                                                                            ........................................................................................................  31  
13.2 Inserindo Legenda nas figuras                                                                                          ......................................................................................  33  

14 FORMATAR TEXTO EM COLUNAS                                                                                  ..............................................................................  33  
15 INSERIR LETRA CAPITULAR                                                                                             .........................................................................................  34  
16 CONFIGURAR PÁGINA                                                                                                        ....................................................................................................  35  
17 INSERIR NÚMERO PÁGINA                                                                                                ............................................................................................  37  
18 INSERIR CABEÇALHOS E RODAPÉS                                                                                ............................................................................  37  

18.1 Cabeçalho e Rodapé Diferentes                                                                                        ....................................................................................  38  
19 INSERIR COMENTÁRIOS                                                                                                    ................................................................................................  39  
20 INSERIR HIPERLINK                                                                                                            ........................................................................................................  40  
21 BORDAS E SOMBREAMENTO                                                                                           .......................................................................................  41  

21.1 As Ferramentas de borda e sombreamento                                                                       ...................................................................  43  



22 TABELAS                                                                                                                                ............................................................................................................................  45  
22.1 As ferramentas da tabela                                                                                                   ...............................................................................................  45  
22.2 Selecionar Células                                                                                                             .........................................................................................................  47  
22.3 Inserir e Excluir Linhas e Colunas                                                                                    ................................................................................  48  
22.4 Bordas                                                                                                                               ...........................................................................................................................  49  
22.5 Formatação de Tabela                                                                                                       ...................................................................................................  49  
22.6 Dividir Células                                                                                                                  ..............................................................................................................  50  
22.7 Converter Texto em Tabela                                                                                               ...........................................................................................  51  
22.8 Fórmulas                                                                                                                            ........................................................................................................................  53  

23 INSERIR NOTAS                                                                                                                    ................................................................................................................  54  
24 DIAGRAMA                                                                                                                            ........................................................................................................................  54  
25 MODELOS                                                                                                                              ..........................................................................................................................  57  
26 ESTILOS E FORMATAÇÃO                                                                                                 .............................................................................................  59  
27 MACRO                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  62  
28 INSERINDO ÍNDICES                                                                                                           .......................................................................................................  64  

28.1 Atualizar Índice                                                                                                                 .............................................................................................................  66  
29 MALA DIRETA                                                                                                                      ..................................................................................................................  67  
30 IMPRESSÃO                                                                                                                           .......................................................................................................................  73  
 LISTA DE EXERCÍCIOS                                                                                                           .......................................................................................................  76  

2



Microsoft Word

1 INTRODUÇÃO

Este é um dos editores de texto mais utilizados no mundo. O Word é um processador 

de  texto  de  alta  performance.  Com  ele  você  pode  fazer  o  que  desejar,  em  matéria  de 

editoração eletrônica. Ele permite a criação, edição e manipulação de diversos tipos de textos 

e também o uso de figuras (Media Galery Clip-arts), criação de tabelas, correção ortográfica, 

textos em colunas, índices, etc.

É auto-explicativo, possibilitando que o usuário possa aprender o seu funcionamento 

básico  somente  observando  as  explicações  emitidas  pelo  próprio  programa.  É  altamente 

profissional,  sendo  capaz  de  criar  documentos  para  qualquer  aplicação  imaginável,  com 

recursos que desafiam qualquer outro programa da categoria.

Poupa  tempo  do  usuário,  sublinhando  palavras  ortograficamente  erradas  do  texto 

enquanto o usuário digita, e corrigindo erros comuns de digitação sem que o usuário perceba.

Pode-se dizer que é a última palavra em Processadores de Textos, e dificilmente o 

usuário irá deixar de se apaixonar pelo programa. Os arquivos criados no Word são chamados 

de  Documentos  do  Microsoft  Word.  Os  documentos  do  Word  têm  extensão  *.doc 

(Documento). Com toda certeza, caro professor e aluno, este módulo será uma experiência 

inesquecível.

2 INICIANDO O WORD XP

Para iniciar o Word XP devemos seguir os seguintes procedimentos:

1. Clique no botão iniciar;

2. Clique na opção Todos os Programas;

3. Escolha a opção Microsoft Word.
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Iniciar → Todos os programas →Microsoft Word

3 TELA INICIAL

Barra de Títulos: Define para o usuário o nome do documento que esta aberto;

Barra de Menus: possue todos os itens de utilização da ferramenta Word;
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Barra de Formatação: possue os itens para a formatação de um texto.

Barra de Ferramentas Padrão: possue algumas aplicações compostas na barra de menu, 

porém em forma de ícone para acesso rápido do usuário;

Barra de Rolagem: permite fazer a rolagem do texto;

Barra de Status: demonstra todos os status que o texto é composto, como por exemplo, 

o número de página que este possue;

 

Área de Trabalho

Área destinada à digitação do texto;

Botões da Janela: utilizados para minimizar, maximinizar e fechar o documento;
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Régua: utilizada para criação de margem e recuos da página;
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4 DIGITAÇÃO

Principais Teclas

É necessário  saber  como se  movimentar  através  do  texto  de  forma ágil,  por  duas 

razões principais: para que se possa editar o texto e para visualizar o documento em suas 

diversas páginas.

No  que  diz  respeito  à  edição,  o  ponto  de  inserção  indica  onde  a  próxima  ação 

acontecerá.  Ao clicar  em qualquer  parte  do  texto  na  tela,  o  ponto  de  inserção  aparecerá 

naquela posição. É possível, também, mover o ponto de inserção por intermédio das setas do 

teclado e das teclas de navegação, como apresentado na tabela abaixo:

Tecla Movimentação
← Um caractere para a esquerda
→ Um caractere para a direita
↑ Uma linha para cima
↓ Uma linha para baixo
CTRL + ← Uma palavra para a esquerda
CTRL + → Uma palavra para a direita
END Até o final da linha
HOME Até o início da linha
CTRL + ↑ Um parágrafo para cima 
CTRL + ↓ Um parágrafo para baixo
PGDN Uma janela para baixo
PGUP Uma janela para cima
CTRL + PGDN Até a parte inferior da janela
CTRL + PGUP Até a parte superior da janela
CTRL + END Até o final do documento
CTRL + HOME Até o início do documento

5 OPERAÇÕES DE ARQUIVO
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5.1 Criando um Documento Novo

Botão Novo da Barra  de Ferramentas  Padrão,  cria  um documento novo,  em 

branco, com base no modelo padrão.

Arquivo → Novo ou 

5.2 Abrindo um Arquivo (Documento) 

 Botão Abrir da Barra de Ferramentas Padrão, irá abrir um arquivo-documento 

que já está salvo (no HD, no disquete 3,5 “, no CD ou em qualquer pasta do seu micro)”.

Arquivo → Abrir ou 

5.3 Quando usar Salvar e Salvar Como?

A opção Salvar Como deverá ser utilizada quando o usuário estiver gravando o seu 

arquivo pela primeira vez, onde estará especificando o local em que será salvo, o nome do 

arquivo (no Word todos os arquivos apresentam a extensão *.doc). Em contrapartida, a opção 

Salvar deverá ser utilizado toda vez que o usuário quiser gravar as alterações.

Observação: Se o usuário utilizar a opção Salvar Como várias vezes para um mesmo 

arquivo, estará duplicando esse arquivo várias vezes.

 Botão Salvar da Barra de Ferramentas Padrão:

Arquivo → Salvar ou 
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6 EDITANDO O DOCUMENTO

Editar um documento significa digita-lo na área de trabalho da ferramenta Microsoft 

Word, para isto o usuário usará as técnicas de digitação da apostila de Windows, estudada 

anteriormente.

6.1 Selecionar Texto 

Após o texto digitado o usuário poderá fazer algumas modificações neste, para que 

isto ocorra é necessário fazer a seleção do texto. Existem várias formas para que isto aconteça, 

podendo ele fazer da seguinte maneira:

 Clique  com  o  botão  direito  do  mouse  no  início  da  palavra,  linha  ou 

parágrafo que deseja selecionar, mantenha pressionado e arraste até onde 

deseja fazer a seleção;

 Caso deseje selecionar o texto inteiro, no menu Editar – Selecionar Tudo 

(CTRL + T);

 Também pode clicar com o botão direito no início da palavra, aperta a tecla 

SHIFT e manter apertada e com a seta ir clicando ou segurando até a última 

palavra da seleção.
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Selecionando textos e elementos gráficos usando o mouse:

Para selecionar:  Procedimento:

Qualquer quantidade de texto Arraste sobre o texto.

Uma palavra  Clique duas vezes na palavra.

Um elemento gráfico  Clique no elemento gráfico.

Uma linha de texto Mova o ponteiro  para  a  esquerda 

da  linha até  que  ele  assuma a forma de 

uma seta para a direita e clique.

Várias linhas de texto Mova  o  ponteiro  para  a 

esquerdadas  linhas até  que ele  assuma a 

forma de uma seta para a direita e arraste 

para cima ou para baixo.

Uma frase Mantenha  pressionada  a  teclaCTRL 

clique em qualquer lugar da frase.

Um parágrafo  Mova  o  ponteiro  para  a  esquerda  do 

parágrafo até que ele assuma a forma de 

uma  seta  para  a  direita  e  clique  duas 

vezes. Você também pode clicar três vezes 

em qualquer lugar do parágrafo.

Vários parágrafos Mova  o  ponteiro  para  a  esquerdados 

parágrafos até que ele assuma a forma de 

uma seta para a direita, clique duas vezes 

e arraste para cima ou para baixo.

Um bloco de texto grande Clique no início da seleção, role até o fi da 

seção,  mantenha  pressionada  a  tecla 

SHIFT e clique.

Um documento inteiro Mova o ponteiro para a esquerda de 

qualquer  texto  do documento  até  que ele 
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assuma a forma de uma seta para a direita 

e clique três vezes.

Cabeçalhos e rodapés No modo de  exibição  normal,  clique  em 

Cabeçalho  e  rodapé  no  menu  Exibir;  no 

modo  de  layout  da  página,  clique  duas 

vezes  no  texto  de  cabeçalho  ou  rodapé 

esmaecido.  Mova  o  ponteiro  para  a 

esquerda do cabeçalho ou rodapé até que 

ele  assuma  a  forma  de  uma  seta  para  a 

direita e clique três vezes. 

Comentários, notas de rodapé e notas de fim Clique no painel, mova o ponteiro para a 

esquerda  do  texto  até  que  ele  assuma  a 

forma de uma seta para a direita e clique 

três vezes.

Um bloco de texto vertical 

(exceto dentro de uma célula de tabela) Mantenha pressionada a tecla ALT e arraste.

6.2 Recortar, Copiar e Colar

  Às vezes há necessidade de movimentar e até copiar partes do texto para 

outro local ou documento, a fim de agilizar a edição de um determinado documento. Para 

tanto, existem os comandos Recortar , Copiar e Colar presentes no menu Editar.

 Recortar

Esse comando remove o texto e elementos gráficos selecionados e os insere na área de 

transferência.  O  comando  estará  disponível  somente  quando  houver  texto  e  elementos 

gráficos selecionados. O texto e elementos gráficos que são inseridos na área de transferência 

permanecerão  naquele  local  até  serem substituídos  por  um novo  item.  Para  rapidamente 
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remover  informações selecionadas do documento e enviá-las para a  área de transferência, 

clica-se sobre o botão Recortar na barra de ferramentas Padrão.

Obs.: Pode-se utilizar a opção Recortar presente no menu Editar.

 Copiar

Esse  comando  copia  texto  e  elementos  gráficos  selecionados  para  a  área  de 

transferência.  O  comando  estará  disponível  somente  quando  houver  texto  e  elementos 

gráficos  selecionados.  O  texto  e  elementos  gráficos  que  forem  copiados  para  a  área  de 

transferência substituirão o conteúdo existente. Para rapidamente copiar informações para a 

área de transferência, clicase sobre o botão Copiar na barra de ferramentas Padrão.

Obs.: Pode-se utilizar a opção Copiar presente no menu Editar.

 Colar

Esse comando insere uma cópia do conteúdo da área de transferência na posição do 

ponto de inserção, substituindo a seleção pelo texto copiado. O comando não estar disponível 

se a área de transferência estiver vazia ou se o texto selecionado não puder ser substituído.

Para rapidamente inserir o conteúdo da área de transferência no ponto de inserção, 

clique sobre o botão Colar na barra de ferramentas Padrão.

Obs.: Pode-se utilizar a opção Colar presente no menu Editar.

Para recortar e colar siga esses passos:

1. Selecione a parte do texto que deseja mover;

2. Selecione o menu Editar e logo após a opção Recortar, ou o respectivo ícone na 

barra de ferramentas Padrão. Logo após, verifique que à parte selecionada foi retirada do local 

sendo inserida na área de transferência;

3. Posicione o cursor na posição onde deseja que a parte recortada apareça;

4. Para completar o processo, selecione o menu Editar, e logo após o comando Colar, 

ou o respectivo ícone da barra de ferramentas.

Para copiar e colar siga estes passos:

1. Selecione a parte do texto que deseja copiar;

2. Selecione o menu Editar e logo após a opção Copiar , ou o respectivo ícone na barra 

de  ferramentas.  Logo  após  verifique  que  à  parte  selecionada  foi  copiada  para  a  área  de 

transferência mantendo ainda, no seu local de origem, o texto selecionado;
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3. Posicione o cursor na posição onde deseja que à parte copiada apareça;

4. Para completar o processo, selecione o menu Editar, e logo após o comando Colar, 

ou o respectivo ícone da barra de ferramentas.

6.3 Desfazer e Refazer

Na barra de ferramentas existem dois botões chamados VOLTAR e REFAZER. Esses 

botões desfazem e refazem as últimas ações executadas. 

O comando Desfazer  reverte às alterações  feitas  em um documento,  como edição, 

formatação, verificação ortográfica, inserção de quebras, notas de rodapé e tabelas. O nome 

do comando dependerá da última ação executada, por exemplo, Desfazer Tipo ou Desfazer 

Negrito. O comando Desfazer será alterado para “Impossível desfazer” se a ação não puder 

ser revertida.

Para rapidamente reverter às últimas 100 alterações na edição, formatação e outras 

ações, clique sobre o botão Desfazer,  mostrado acima, na barra de ferramentas Padrão ou 

selecione a respectiva opção no menu Editar.

Por  outro  lado  há  o  comando  Refazer  que  repete  a  última  alteração  feita  no 

documento. Neste caso , o nome do comando também dependerá da última ação executada, 

por  exemplo,  Refazer  Tipo  ou  Refazer  Negrito.  O  comando  Refazer  será  alterado  para 

“Impossível  refazer”  se  a  última  ação não puder  ser  repetida.  Utilize  este  comando para 

rapidamente adicionar uma sentença ou efetuar a mesma revisão em diversos lugares em um 

documento longo. Para refazer ou repetir as últimas 100 alterações realizadas no documento, 

clique sobre o Refazer, mostrado acima, na barra de ferramentas Padrão.

6.4 Localizar e Substituir Texto

Para localizar uma palavra no Word e fazer a substituição desta, não é necessário 

que se leia o texto todo para poder encontrá-la. A própria ferramenta possui uma forma 
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mais dinâmica e rápida para que isto ocorra, no menu Editar – Localizar (CTRL + L). 

Nesta tela o usuário digitará a palavra em que deseja localizar e caso queira substituí-la 

por outra basta clicar em Substituir e digitar a nova palavra e por fim “OK”.

7 ORTOGRAFIA E GRAMÁTICA

O Word fornece duas maneiras de verificar ortografia e gramática:

Enquanto você digita,  o Word pode verificar  automaticamente  o seu documento e 

sublinhar possíveis erros de ortografia e gramática. Para corrigir um erro, exiba um menu de 

atalho clicando com o botão direito  do mouse sobre a  palavra sublinhada e,  em seguida, 

selecione a palavra certa.

O Word XP permite que seja verificada a ortografia no documento ativo, incluindo 

texto  em cabeçalhos,  rodapés,  notas  de  rodapé,  notas  de  fim e  anotações.  Para  verificar 

rapidamente  a  ortografia  no  documento  basta  clicar  sobre  o  botão     Ortografia  e 

Gramática na barra de ferramentas Padrão. Através da figura abaixo, pode-se verificar a caixa 

de diálogo e suas opções.
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• Não encontrada - exibe uma palavra que não foi encontrada nos dicionários 

abertos.

• Sugestões - lista as substituições sugeridas do dicionário principal e dos 

dicionários personalizados que estiverem abertos.

• Ignorar  -  não  corrige  a  ortografia  da  palavra  relacionada  na  caixa  Não 

Encontrada.  O  Word  XP  continuará  exibindo  a  palavra  durante  a 

verificação ortográfica.

• Ignorar  todas  -  deixa  a  palavra  relacionada  na  caixa  Não  Encontrada 

inalterada durante todas as ocorrências futuras na sessão atual do Word XP.

• Adicionar - selecione o dicionário ao qual deseja adicionar a palavra da 

caixa Não Encontrada.
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• Alterar  -  altera  a  palavra  relacionada  na  caixa  Não  Encontrada  para  a 

palavra selecionada na caixa Sugestões. Se esta caixa estiver vazia, deve-se 

clicar fora da caixa de diálogo e corrigir a palavra manualmente. Logo após 

selecione o botão Reiniciar para recomeçar a verificação ortográfica.

• Alterar todas - altera a palavra relacionada na caixa Não Encontrada para a 

palavra  selecionada  na  caixa  Sugestões,  para  todas  as  ocorrências 

existentes no documento.

• Auto-Correção - adiciona uma palavra à lista Auto-Correção para que o 

Word XP possa corrigir automaticamente, quaisquer ocorrências da palavra 

com ortografia incorreta, na medida em que o texto é digitado.

• Opções - exibe uma caixa de diálogo na qual pode-se especificar as regras 

que o Word XP utilizará para a verificação ortográfica.

• Desfazer - reverte às ações mais recentes de Ignorar, Alterar ou Adicionar 

durante a sessão de verificação ortográfica atual.

• Cancelar/Fechar - fecha a caixa de diálogo, mas não reverte nenhuma das 

alterações efetuadas. O nome do botão Cancelar será alterado para Fechar 

depois de efetuada alguma alteração no documento.

Para  utilizar  o  recurso  de  verificação  gramatical  existe  um  caixa  de  verificação 

“Verificar Gramática” na parte inferior esquerda da caixa de diálogo Ortografia e Gramática. 

Caso esta opção esteja marcada, a verificação gramatical será utilizada durante o processo.

Para corrigir os erros digitados no texto execute os passos abaixo:

1. Posicione o cursor no início do texto;

2. Selecione o menu Ferramentas ou clique no botão Ortografia e Gramática;

3. Selecione a opção Ortografia e Gramática (se estiver executando pelo menu) ou F7 

(se estiver executando pelo teclado);

4. Conforme as informações dadas anteriormente, executem a correção ortográfica do 

texto inteiro;

5. Ao final, salve o documento.
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8 FORMATANDO O DOCUMENTO

Para formatar um documento é necessário primeiro ter conhecimento de quais são as 

ferramentas  utilizadas  para  fazer  tal  ato.  Abaixo  apresentaremos  algumas  destas  que  são 

utilizadas.

8.1 Mudando a aparência do Texto

Vamos aplicar tipos de efeitos especiais no texto, como mudar o tipo e tamanho da 

fonte dos caracteres e também como formatar parágrafos do texto. Com exceção dos estilos 

negrito, itálico e sublinhado, que podem ser ativados através da barra de formatação, todos os 

outros efeitos de caracteres são obtidos através do teclado ou, então, através de uma caixa de 

diálogo. A próxima tabela mostra os efeitos disponíveis e a combinação de teclas necessária 

para  ativar  o  efeito.  Essas  combinações  são  do  tipo  liga/desliga,  ou  seja,  devem  ser 

pressionadas para ativar o efeito e pressionadas novamente para desativá-lo.

Efeito Combinação de Teclas

Negrito Ctrl+N

Itálico Ctrl+I

Sublinhado Simples Ctrl+S

Sublinhado Duplo Ctrl+Shift+L

Sublinhado só de palavras Ctrl+Shift+B

Tachado Ctrl+F, Alt+H, Enter

Subescrito Ctrl+=

Sobrescrito Ctrl+Shift+=

MAIÚSCULAS GRANDES Ctrl+Shift+A

MAIÚSCULAS REDUZIDAS Ctrl+Shift+K

Texto Oculto Ctrl+Shift+O

Remover a formatação de caracteres Ctrl+Shift+Z

Inversão do tamanho das letras Shift+F3
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8.2 Mudando a fonte dos caracteres

O Word permite mudar o formato da fonte e o seu tamanho, ou seja, um mesmo tipo 

de letra pode ser inserido no texto com tamanhos diferentes para destacar títulos, cabeçalhos e 

outros elementos do texto. Veja alguns exemplos de fontes e tamanhos.

Times New Romam - Tamanho 10

Times New Romam - Tamanho 15

Times New Romam - Tamanho 20

Times New Romam - Tamanho 30

A  mudança  ou  ativação  de  uma  nova  fonte  pode  ser  feita  através  da  barra  de 

formatação ou, então, através de uma caixa de diálogo. A barra de formatação é o meio mais 

rápido para realizar essas mudanças, se você utilizar um mouse.

Nesse caso, basta dar um clique sobre o botão ao lado da caixa que mostra o nome da 

fonte, para abrir uma lista de fontes disponíveis.

Essa lista é apresentada em ordem alfabética do nome das fontes. Contudo, ela guarda 

em sua memória as últimas doze fontes utilizadas, e as exibe em primeiro lugar. Rolando a 

barra de rolagem, aparece uma divisão e as fontes em ordem alfabética. Basta dar um clique 

no nome da fonte desejada que ela aparecerá na barra de formatação como a fonte atual. A 

partir desse momento, o texto que for digitado aparecerá sob o novo formato.

8.3 Alteração do tamanho da fonte

Alterar  o  tamanho de  uma fonte  através  da  barra  de  formato  exige  procedimento 

parecido com o da mudança de fonte. Basta dar um clique no botão ao lado da caixa que 

mostra o tamanho da fonte e selecionar o novo tamanho.
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8.4 A caixa de diálogo para alteração de fonte e caracteres

O Word  permite  que  várias  operações  de  formatação  sejam feitas  de  uma só  vez 

através de uma caixa de diálogo. Essa caixa pode ser ativada com o pressionamento de Ctrl+F 

ou, então através da opção FONTE no menu FORMATAR.

As duas formas ativam a caixa de diálogo mostrada a seguir. Ela contém um resumo 

com todas as formatações vistas até agora.  A vantagem dessa caixa de diálogo é que ela 

mostra na sua parte direita inferior, um modelo de como será a fonte e efeitos, dando chance 

ao usuário de fazer experimentos, antes de aplicar os efeitos sobre o texto.
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Passos para mudar a aparência do texto:

1. Selecione o texto que você deseja alterar.

2. No menu formatar clique na opção Fonte...

3. Na caixa de diálogo você poderá alterar a Fonte, Tamanho de Fonte, Estilo, Cor, 

etc..

8.5 Criar texto animado
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Você pode criar efeitos de texto animado - que se move ou pisca – para documentos 

que serão lidos on-line. Os efeitos animados não são impressos.

1. Selecione o texto que você deseja animar ou clique na palavra que você deseja 

animar.

2. No menu Formatar, clique em Fonte e na guia Animação.

3. Clique no efeito desejado na caixa Animações.

Observações:

• Você só pode aplicar um efeito de animação de cada vez.

• Para remover um efeito animado, selecione o texto e clique em “Nenhum” 

na caixa Animações.

8.6 Inserir Símbolo

O comando “Inserir - Símbolo” será muito utilizado para acrescentar caracteres que 

não estão presentes no teclado, como por exemplo: setas, ícones, etc...
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1. Clique no lugar em que você deseja inserir o símbolo.

2. No menu Inserir, clique em Símbolo e na guia Símbolos.

3. Clique duas vezes no símbolo ou caractere que você deseja inserir.

8.7 Alinhamento

Da mesma forma que mudamos a fonte, tamanho e cor do texto, também podemos 

modificar  a direção em que este irá  ficar na folha. Na de formatação encontramos os 

ícones que nos permitem fazer tais mudanças de forma rápida, são eles:

 Alinhar à esquerda: permite que o texto fique alinhado a esquerda da página;

 Centralizar: permite que o texto fique centralizado (no meio) da página;

 Alinhar à direita: permite que o texto fique alinhado a direita da página;

 Justificar:  permite  que  o  texto  fique  justificado  (tanto  na  direita  como 

esquerda) da página;
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9 CONFIGURANDO PARÁGRAFOS

Configurar um parágrafo significa definir os recuos do texto em relação à margem 

e os espaçamentos antes e depois de um título, bem como o existente entre as linhas do 

texto. 

9.1 Espaçamento entre linhas

Através da caixa de formatação de parágrafos, você pode mudar o espaçamento entre 

as linhas de um parágrafo. Esta se encontra no menu Formatar – Parágrafo.

As opções disponíveis são linhas simples, o padrão, uma linha e meia, duas linhas ou, 

então, uma quantidade de pontos. A altura de uma linha é doze pontos.

Na caixa acima o usuário poderá criar  os espaçamentos  e recuos existentes no 

texto, bem como fazer o alinhamento.
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10 INSERINDO NÚMEROS E MARCADORES 

O Word possui uma formatação especial de parágrafo que consiste em inserir um 

símbolo no início dos parágrafos e recuá-los de maneira a chamar a atenção sobre os 

mesmos.

Esse efeito pode ser obtido através do menu Formatar – Marcadores e Numeração 

ou Botões  (numeração) e  (marcadores) encontrados na barra de formatação.  

10.1 Utilizando Marcadores

Após pressionar o botão de marcadores, todos os parágrafos digitados obedecerão a 

sua formatação. A margem direita não é recuada, permanecendo em sua posição normal. Se 

você  precisar,  recue  a  margem  direita  antes  de  iniciar  a  digitação  dos  parágrafos  com 

marcadores. Para desativar essa formatação, basta pressionar o botão Marcador novamente.

10.2 Utilizando Numeração

Um recurso muito útil do Word é a numeração automática de parágrafos. Este recurso 

formata os parágrafos que serão digitados, inserindo um número no início da primeira linha e 

recuando as demais. Cada novo parágrafo digitado recebe um número seqüencial.

Se um dos parágrafos intermediários for eliminado, os demais parágrafos terão os seus 

números diminuídos em 1. Manualmente, você teria de refazer toda a numeração. A situação 

inversa também é válida. Se você se esqueceu de digitar um parágrafo intermediário, basta 

teclar ENTER no final do parágrafo anterior para que um novo número seja incluído e os 

demais parágrafos sejam numerados, aumentando em um o seu número.

10.3 Personalizando os marcadores e numeração
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Você pode alterar o formato dos marcadores e numeração de parágrafos através da 

opção MARCADORES e numeração do menu FORMATAR. Ao ativar essa opção, a próxima 

caixa de diálogo é exibida.
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A primeira  das  três  pastas  diz  respeito  aos  marcadores.  Você  pode,  de  imediato, 

escolher um dentre os seis tipos diferentes de marcadores disponíveis, simplesmente dando 

um  clique  sobre  aquele  que  lhe  agrada.  Note  que  existe  um  “x”  confirmando  o  recuo 

deslocado. Se você clicar sobre essa caixa de seleção, os recuos são eliminados.
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O  botão  MODIFICAR  exibe  uma  outra  caixa  de  diálogo,  onde  a  formatação  do 

parágrafo com marcador pode ser alterada.

Nela, você pode alterar o tamanho do símbolo do marcador, sua cor, e tamanho e 

posição dos recuos. Todas as alterações são visualizadas na caixa de visualização. As outras 

duas  pastas  dizem  respeito  à  numeração  de  parágrafos.  A  pasta  Numerada  funciona  de 

maneira  análoga  à  pasta  com  marcadores.  Você  pode  selecionar  um  dos  seis  formatos 

disponíveis de numeração e ativar ou desativar o recuo de linhas.

A  última  pasta  permite  selecionar  a  numeração  de  parágrafos  em  vários  níveis 

hierárquicos.  Os  três  primeiros  formatos  misturam números  e  símbolos,  enquanto  os  três 

últimos, apenas números.
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11 TABULAÇÃO

As tabulações  permitem que você alinhe texto à esquerda, à direita, centralizado ou de 

acordo com um caractere decimal ou de barra. Para tal fato o usuário deverá saber qual o tipo 

de tabulação deseja utilizar, estas são definidas conforme abaixo:

 Tabulação  Esquerda  define  a  posição de  início  do  texto,  que  correrá  para  a 

direita conforme for digitado.

 Tabulação Centralizada define a posição do meio do texto. Este é centralizado 

nessa posição conforme for digitado.

 Tabulação Direita define a extremidade do texto à direita. Conforme for digitado, 

o texto é movido para a esquerda.

 Uma  tabulação  Decimal  alinha  números  ao  redor  de  um  ponto  decimal. 

Independentemente do número de dígitos, o ponto decimal ficará na mesma posição.

 Uma tabulação  Barra  não posiciona o texto. Ela insere uma barra vertical  na 

posição de tabulação.

Para definir a tabulação pode utilizar a régua clicando sobre esta no número em que 

deseja criar a tabulação ou no menu Formatar – Tabulação. Abrirá a tela abaixo para que o 

usuário defina a tabulação de uma forma mais exata.
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12 QUEBRA DE PÁGINA

Quando você preenche uma página com texto ou elementos gráficos, o Word insere 

uma quebra de página automática e inicia uma nova página. Para forçar uma quebra de página 

em um local específico, você pode inserir uma quebra de página manual:

1. Clique no local onde você deseja iniciar uma nova página.

2. No menu Inserir, clique em Quebra.

3. Clique em Quebra de página.
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13 INSERIR FIGURA

Acrescente  figuras  em seu  documento.  O pacote  Microsoft  Office  possui  diversas 

figuras que você poderá utilizar em qualquer lugar do seu documento.

Observação: antes de inserir as figuras, posicione o cursor no local desejado do seu 

documento.

1. Clique no lugar em que você deseja inserir a Figura.

2. No menu Inserir, clique em Figura/Clipart.

3. Selecione a Figura e clique no botão Inserir.
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13.1 Formatando Figura

Após o usuário ter inserido a figura este poderá fazer algumas alterações na mesma, ou 

seja, formata-la. Basta adicionar a barra de imagem (figura), que se encontra no menu Exibir 

– Barras de ferramentas – Figura
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 Inserir imagem: permite inserir uma nova imagem;

 Cor: permite colocar cores na imagem;

 Mais contraste: aumenta a nitidez da imagem;

 Menos contraste: diminui a nitidez da imagem;

 Mais brilho: permite clarear a imagem;

 Menos brilho: permite diminuir a clareza da imagem;

 Cortar: corta a imagem para mudá-la de posição;

 Girar 90º: gira a imagem no ângulo de 90º para a esquerda;

 Estilo de linha: insere uma borda na imagem;

 Compactar imagem: diminui o tamanho do arquivo;

 Recolorir imagem: permite colorir a imagem novamente;

 Formatar  imagem: permite  fazer  todas  as  configurações  citadas 

anteriormente em uma única tela. Como por exemplo: mais e menos brilho, 

contraste, compactar e etc. 

 Definir  cor  transparente: permite  clarear  um  determinado  local  da 

imagem;

 Redefinir imagem: permite tornar a imagem no modo original.

Observação: para fazer a formatação deve-se selecionar a figura.
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13.2 Inserindo Legenda nas figuras

Um dos recursos muito utilizado pelo Word é o uso de legendas nas figuras.

1º Passo: Selecione a figura, dando um clique sobre a mesma.

2º Passo: Inserir - Referência - Legenda

3º Passo: Devemos definir o texto da legenda.

4º Passo: Antes de confirmar devemos indicar ao Word XP em que lugar, ou seja, qual 

será  a  posição  da  legenda  em  relação  à  figura  selecionada:  abaixo  ou  acima  do  item 

selecionado.

14 FORMATAR TEXTO EM COLUNAS

Esse recurso será muito utilizado em produções do tipo jornalísticas,  uma vez que 

permite dividir o seu documento em várias colunas.

1. Selecione o texto que você deseja formatar.

2. No menu formatar clique na opção Colunas...

3. Na caixa de diálogo você poderá alterar o Alinhamento, Recuo, Espaçamento, etc...
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Na tela acima o usuário definirá em quantas colunas quer o texto, o espaçamento 

entre as colunas e se deseja que estas sejam cortadas por uma linha.

15 INSERIR LETRA CAPITULAR

Este recurso é muito utilizado em revistas, jornais, pois o seu objetivo é chamar a 

atenção do leitor para o texto. Consiste em colocar uma ou mais letras do texto em um 

tamanho diferenciado e forma também.

Antes se deve selecionar a letra ou texto depois no menu Formatar – Capitular, que 

abrirá a tela abaixo:
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Nela o usuário definirá qual o tipo de letra capitular (posição), tipo de fonte, altura 

da letra e a distância em que esta irá ficar do texto.

16 CONFIGURAR PÁGINA

Antes  de  imprimir  os  arquivos,  devemos  configurar  a  página,  para  que  os  dados 

contidos no seu documento fiquem acomodados na folha a ser impressa. O tamanho de papel 

mais usado é o A4, com margens de 3,0 para os lados esquerdos da página, 2,0 para os lados 

superiores e inferiores e 2,5 para a margem direita. Essas medidas são adotadas pela ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas).
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Definem margens, origem e tamanho de papel, orientação de página e outras opções 

de layout para o arquivo ativo. Para exibir a caixa de diálogo:

1. No menu arquivo clique na opção Configurar Página...
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2. Na caixa de diálogo você poderá alterar as Margens, Tamanho do papel, origem do 

Papel e layout.

3.  O recurso  “Medianiz”  será  muito  utilizado  para  encadernações  de  documentos. 

Funciona como uma margem adicional esquerda, visando justamente o emprego do espiral ou 

qualquer outro material de encadernação.

4. Podemos definir a orientação do papel: retrato (o mais usual no Word) – será usado 

para imprimir cartas, memorandos, relatórios em geral e paisagem – será usada para tabelas 

com várias colunas, etc...

17 INSERIR NÚMERO PÁGINA

1. No menu Inserir, clique em Números de páginas.

2. Na opção “Posição”, especifique se os números de página devem ser impressos no 

cabeçalho, na parte superior da página, ou no rodapé, na parte inferior da página.

3. Se a opção “Mostra número na 1ª página” estiver selecionada, a numeração será 

aplicada para a capa do seu trabalho, ou seja, irá numerar todas as páginas.

4.  O botão  “Formatar”  oferece  vários  tipos  de  formatos  de  números  e  letras  que 

poderão ser usados no documento, tais como: algarismos romanos, arábicos, letras maiúsculas 

e minúsculas, etc...

5. Selecione as outras opções desejadas.

18 INSERIR CABEÇALHOS E RODAPÉS

37



Um cabeçalho ou rodapé consiste em texto ou elementos gráficos - como um número 

de página, a data ou um logotipo da empresa - que geralmente são impressos na parte superior 

ou inferior de cada página de um documento. O cabeçalho é impresso na margem superior; o 

rodapé é impresso na margem inferior.

Você pode usar o mesmo cabeçalho e rodapé em um documento inteiro ou pode alterar 

o cabeçalho ou rodapé em parte do documento. Por exemplo, use um logotipo no cabeçalho 

da  primeira  página  e  inclua o nome de  arquivo do documento no cabeçalho das  páginas 

seguintes.

Para definir um Cabeçalho ou Rodapé:

1. No menu Exibir, clique em Cabeçalho e rodapé.

2. Para criar um cabeçalho, insira texto ou elementos gráficos na área de cabeçalho ou 

clique em um botão na barra de ferramentas Cabeçalho e rodapé.

3. Para criar um rodapé, clique em Alternar entre cabeçalho e rodapé para se mover 

para a área de rodapé. Em seguida, repita a etapa 2.

4. Quando terminar, clique em Fechar.

18.1 Cabeçalho e Rodapé Diferentes

A  criação  de  um  cabeçalho  e  rodapé  diferentes,  não  se  difere  muito  da  forma 

convencional.  Para  tanto  será  apenas necessário antes  de inserir  o cabeçalho e  rodapé da 

forma normal acessar primeiro no menu Arquivo – Configurar página – Layout. A tela abaixo 

exemplifica:
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Nesta  caixa  o  usuário  deverá  na opção cabeçalhos  e  rodapés marcar  a  forma que 

desejar, também poderá a distância do cabeçalho e rodapé em relação a margem da página. 

Após  ter  feito  as  escolhas  clicar  em  “OK”  e  inserir  o  cabeçalho  e  rodapé  da  forma 

convencional (Exibir – Cabeçalho e rodapé).

19 INSERIR COMENTÁRIOS
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É possível  inserir  um  comentário (comentário:  nota  ou  anotação  que  um autor  ou 

revisor adiciona a um documento. O Microsoft Word apresenta o comentário num balão na 

margem do documento ou no Painel de revisão.) dentro de balões que aparecem nas margens 

do documento.

Escrever um comentário

1. Selecione o texto ou o item que pretende comentar ou clique no fim do texto. 

2. No menu  Inserir clique em  Comentários,

3. Escreva  o texto  do comentário  no balão de comentários  ou no  Painel  de 

Revisão. 

Para dar resposta a um comentário, clique no respectivo balão e, em seguida, clique 

em  Novo Comentário no grupo  Comentários. Escreva a resposta no balão de comentário 

novo.

20 INSERIR HIPERLINK

No Microsoft Word, um hiperlink é a conexão de um slide com outro slide, com uma 

apresentação personalizada, com uma página da Web ou com um arquivo. O hiperlink pode 

ser um texto ou um objeto como uma figura, gráfico, forma ou WordArt. 

Para inserir um hiperlink é necessário:
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1. Selecionar o texto ou objeto que deve representar o hiperlink;

2. Clique em Inserir - hiperlink;

3. Em Vincular a, aparecerá a palavra que foi selecionada;

4. Em Examinar, deve-se indicar o arquivo ou pasta que ira ser  link ( se o link for 

uma página da internet não é necessário alterar esta opção);

5. Em Endereço, deverá ser digitado o endereço da página da internet que deseja fazer 

o link ou se o usuário souber o endereço do arquivo caso seja um link, por exemplo, com um 

texto do word é só digitar o endereço e clicar em “OK”.

Lembrete: após ter feito isto a palavra no texto aparecerá sublinhada e de outra cor 

significando que é um hiperlink.

21 BORDAS E SOMBREAMENTO

A criação de bordas consiste em criá-las tanto para a página como para em volta do 

texto, já o sombreamento é utilizado para inserir uma sombra no texto. Acessada através do 

menu Formatar – Bordas e Sombreamento.
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Em relação a bordas é necessário definir um tipo, estilo, cor e largura, tanto para a 

borda de texto como para a da página.

Borda: inserida em volta do texto digitado;

Borda da Página: inserida em volta da página inteira;

Em relação ao sombreamento é necessário escolher o preenchimento (cor) e o estilo 

que será definido em porcentagem.
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21.1 As Ferramentas de borda e sombreamento

Recurso  Descrição

Novos estilos de borda Oferece  mais  de  150  estilos  de 

borda para personalizar a aparência 

do seu documento. Isso inclui estilos 

3-D  e  diversos  estilos  orientados 

para  divulgação  que  permitem 

várias  bordas  de  linha,  que  são 

especialmente  populares  em 

documentos profissionais.
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Bordas de página Permite colocar uma borda ao redor 

de cada página. Além dos 150 novos 

estilos  de  linha  de  borda,  o  Word 

oferece  a  galeria  de  Bordas 

Artísticas  do Publisher  para bordas 

de  página,  que  inclui  mais  de  160 

estilos  de  arte.  Bordas  de  página 

também  são  altamente 

personalizáveis.  Estilo  de  borda 

exclusivo para cada extremidade de 

página. Cabeçalhos e rodapés 

na área da borda.

Bordas de texto Permite aplicar bordas a palavras ou 

caracteres  dentro  de  um parágrafo. 

Você  pode  literalmente  “delinear” 

parte  do  texto  aplicando  quaisquer 

estilos  de  borda  disponíveis.  As 

bordas  de  texto  também  tornam 

mais  fácil  colocar  bordas  ao  redor 

de títulos.

Sombreamento de texto Permite  que  chame  a  atenção  de 

outros  usuários  sobre  parte  do 

documento.  Da  mesma  forma 

como  aplica  sombreamento  a 

parágrafos,  agora  você  pode 

aplicá-lo  a  palavras  ou  caracteres 

selecionados  dentro  de  um 

parágrafo. Escolha qualquer cor ou 

gradação de sombreamento.
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22 TABELAS

Uma tabela é formada por linhas e colunas, cujo ponto de encontro ou intersecção 

formarão  as  células,  que  poderão  ser  preenchidas  com texto  e  elementos  gráficos.  Você 

poderá usar tabelas para alinhar números em colunas e, em seguida, classificá-los e realizar 

operações com eles. As tabelas também poderão ser usadas para organizar texto e elementos 

gráficos.

Para criar uma tabela:

                             

1. Clique no menu Tabela, opção Inserir Tabela.

2. Em seguida, selecione o número de linhas e colunas desejadas.

3. Clique OK.

22.1 As ferramentas da tabela
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Recurso Descrição

Ferramenta Desenhar tabela Permite criar e personalizar tabelas. 

Você  pode  usar  essa  ferramenta 

intuitiva  de  desenho  da  mesma 

forma  como  usa  uma  caneta  para 

desenhar uma tabela - basta clicar e 

arrastar  os  limites  de  tabela  e 

partições de célula. Você agora pode 

fazer   células  individuais  de 

qualquer  altura  e  largura  que 

desejar.

Ferramenta Apagador ou Borracha Permite  remover  com  facilidade 

qualquer partição de célula, linha ou 

coluna para obter o mesmo efeito de 

mesclar  duas  células.  Em  versões 

anteriores  do Word,  você só podia 

mesclar  células  se  elas  estivessem 

na mesma linha. No Word XP, você 

pode  mesclar  quaisquer  células 

adjacentes  no  sentido  vertical  ou 

horizontal.

Direção de texto vertical Faz  o seu texto  fluir  verticalmente 

(girado em 90 graus) em células de 
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tabela,  caixas  de texto  e  molduras. 

Este  é  um  recurso  útil  para  criar 

etiquetas  e  também  para  divulgar 

documentos  orientados  onde 

créditos  e  direitos  autorais  são 

impressos de lado.

22.2 Selecionar Células

Para selecionar uma tabela é muito simples, porém existem vários itens de seleção que 

serão definidos abaixo:

 Selecionar Célula: clicar com o botão direito do mouse sobre a palavra que 

esta na célula e arrastar até o fim desta;

 Selecionar Linha: posicionar o cursor na lateral da linha, quando este ficar 

na forma de uma seta de um clique;

 Selecionar Coluna: posicionar o cursor em cima da coluna, quando este 

ficar na forma de uma seta de um clique;

 Selecionar Tabela Inteira: posicionar o cursor na lateral da primeira linha 

da tabela, quando este ficar na forma de uma seta de um clique e arraste 

até o final da tabela;
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22.3 Inserir e Excluir Linhas e Colunas

Para inserirmos linhas ou colunas em uma tabela precisamos primeiro colocar o cursor 

na célula em que desejamos fazer a inserção em seguida seguir os passos abaixo:

 No menu Tabela – inserir;

 Basta selecionar uma das opções

Observação: a linha ou coluna será inserida levando em consideração a posição do 

cursor
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22.4 Bordas

Mesmo com a tabela criada o usuário pode fazer a formatação de bordas da mesma. As 

bordas são consideradas as linhas que desenham a tabela.

Na barra de formatação é necessário clicar no ícone de bordas externas  , não 

esqueça que é necessário primeiro selecionar a tabela para que o ícone fique ativado.

Neste mesmo ícone mostrará os tipos de bordas existentes, basta escolher um tipo para 

que a tabela reconheça o formato escolhido.

                                      

22.5 Formatação de Tabela

A formatação de tabela nos permite optar por um modelo de tabela. O Microsoft Word 

possui no seu próprio sistema alguns tipos predefinidos, não obrigando o usuário a escolher 

um destes, mas permitindo uma facilidade na hora da criação da mesma.
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Para fazer a formatação siga os passos:

 Selecione a tabela;

 No menu Tabela – AutoFormatação de Tabela;

 Em Estilo de Tabela selecione um estilo novo para sua tabela;

 Clicar em Aplicar.

22.6 Dividir Células

A divisão de uma célula implica em duplicar ou mais o número de linhas ou colunas 

desta célula. Para tanto é importante saber em quantas parte que dividi-la para fazer a inserção 

das informações na caixa abaixo:
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1. Selecione primeiro a célula;

2. Menu Tabela – Dividir Célula;

3. Definir número de colunas e linhas;

4. Clicar em OK.

22.7 Converter Texto em Tabela

Um texto que esteja digitado normalmente pode ser convertido em uma tabela, 

porém é necessário notar se este serve para ser transformado em tabela por questões de 

visualização. Ou seja, se este será melhor compreendido pelo leitor se estiver em uma 

tabela.

Porém na sua transformação o usuário apenas terá que definir a quantidade de 

colunas e às vezes as de linha necessárias para a conversão do texto. Veja figura:
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Note que primeiro deve-se selecionar o texto em questão. Em seguida seguir os 

passos:

 Menu Tabela – Converter – Texto em Tabela;

 Definir o número de colunas;

 Caso desejar clicar em autoformatação e definir o modelo para a tabela;
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 Definir de que forma o texto será separado;

 Terminado clicar em OK.

22.8 Fórmulas

Apesar  do  Microsoft  Word  não  ser  uma  planilha,  as  sua  tabelas  podem fazer 

alguns cálculos utilizando fórmulas. Porém é importante observar que estas fórmulas não 

são  dinâmicas,  ou  seja,  elas  são  utilizadas  apenas  na  célula  em  que  se  encontram, 

necessitando de criá-las para cada célula. 

No menu Tabela – Fórmula.

 Abrirá a tela abaixo onde o usuário definirá o tipo de fórmula que será 

usada e formato em que os números devem se apresentar na célula.
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23 INSERIR NOTAS

Podemos criar notas de comentários para o texto digitado no Word XP. Essas notas 

serão muito utilizadas para explanar e ilustrar o que está sendo comentado.

1º Passo: Selecione a palavra que irá ter uma nota explicativa.

2º Passo: Inserir - Referência -  Notas

3º Passo: Devemos definir o local da nota de rodapé: no fim ou no início da página.

Além disso  podemos  escolher  o  formato  do  número  ou  mesmo  inserir  caracteres 

especiais para ilustrar as notas.

Observação:  Podemos  criar  quantas  notas  de  rodapé  desejarmos.  Para  isso,  basta 

selecionar a palavra que receberá as notas.

24 DIAGRAMA
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Através do Word , o usuário poderá criar diversos tipos de diagramas. O objetivo de 

trabalhar com diagrama é justamente organizar os dados, as informações, as idéias, ou seja, 

resumir através de “autoformas” todo o conteúdo de um documento.

1º Passo: Posicione o cursor no local em que será inserido o diagrama.

2º Passo: Utilize o comando: Inserir - Diagrama

3º Passo: Irá surgir uma caixa de diálogo mostrando alguns modelos de Diagramas, 

devemos escolher um dos modelos.

4º Passo: No nosso exemplo iremos escolher o primeiro tipo de diagrama, que será 

muito utilizado para mostrar relações de hierarquia (prioridade).

Veja de que forma será inserido esse diagrama no nosso documento:
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Assim como um gráfico ou tabela um organograma também pode ser alterado ou até 

mesmo acrescentar mais caixa de texto. Para isso, devemos utilizar a barra do organograma 

abaixo:

 Inserir Forma: permite inserir novas formas de subordinação na hierarquia 

existente; 
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 Layout: permite modificar o modelo de apresentação do organograma;

 Selecionar: permite fazer a seleção dos itens do organograma;

 Ajustar Texto: permite ajustar o texto para melhor visualização;

 Auto Formatação: permite fazer uma nova formatação para as caixas de 

texto;

 Zoom: permite aumentar ou diminuir a visualização do organograma.

25 MODELOS

Modelos  é  uma  forma de  definir  uma  estrutura  do  documento,  contendo  os  itens 

necessários, como estilos e formatações, macros, auto texto entre outros. Todo documento se 

baseia num modelo.

Aplicação

Você pode trabalhar com um documento baseado num modelo de memorando, oficio, 

procuração ou documento afim de uma empresa, evitando assim redefinir uma estrutura todas 

as vezes que trabalha.  

Tipos de modelos:

Modelo global. 

Modelo global  é  o modelo utilizado para todos documentos,  quando 

você  inicia  o  Word  ele  abre  no  modelo  global.  O  nome do modelo  global  do  Word  é 

normal.dot

Modelo de documento

É um modelo especifico, pronto para uso. Você poderá desenvolver seu 

próprio modelo de documento.

Obs. Não é interessante alterar o modelo global, uma vez que sua utilização é padrão para 

todos documentos, o interessante é criar novos modelos e salvá-los.

P.S. Quando devo criar um modelo?
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- Quando você quer um documento semipronto.  Exemplos como procurações, cartas 

da empresa, memorandos, currículos.   

Criando um modelo novo.

Você pode criar um modelo novo baseando num existente ou depois que elaborou o novo 

documento.

1. passo.

Faça o documento que considera o  modelo.

2. passo

Clique no menu arquivo na opção salvar como.  

3. passo

Em salvar como tipo, escolha, modelo de documento.

Obs. Nesse momento você é redirecionado para uma pasta aonde os modelos são salvos, não 

mude a pasta. 

4. passo

Coloque o nome do modelo e salve.
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Abrindo um modelo existente.

1. passo

Clique no menu exibir, escolha a opção painel de tarefas

2. passo

No painel de tarefas, selecione Novo documento.

3. passo

Na opção "Novo com base em modelo", selecione "Modelos gerais"

4. passo

Escolha o modelo feito.

26 ESTILOS E FORMATAÇÃO

Estilos e formatação é uma forma de disponibilizar formatações já prontas.  É um 

conjunto de características que podem ser aplicados para tabelas, texto, listas. Colocar um 

estilo é associar a aparência do documento.  Para que entenda, veja sua aplicação abaixo.

Tabelas

Em tabelas trabalhamos com bordas e sombreamento, alinhamento e fonte.  Você pode 

fazer  diversos  estilos  de  tabelas  com  essas  três  características  definindo  uma  aparência 

diferente.

Texto
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Em texto trabalhamos com fonte e parágrafo, fazemos isso usando o menu formatar, 

opção fonte e menu formatar opção parágrafo.   Nesse caso você pode fazer dois tipos de 

estilo, um para caractere e outro para parágrafo.

Caractere ( fonte )

Em caractere você usa, tipo de fonte, tamanho da fonte, negrito ou itálico,  

poderá fazer diversos estilos de caractere, já prontos.

Parágrafo 

Você  pode  incluir  a  formatação  do  caractere,  usando  a  opção  acima,  

espaçamento entre linhas, tabulações e os aspectos do parágrafo.

Listas

Alinhamento, a formatação do caractere, o marcador ou numerador utilizado.

P.S. Quando devo criar um estilo?

- Estilos é relacionado a estratégia de aparência do documento, nesse caso, é quando 

queremos  desenvolver  aspectos  no  qual  podemos  mudar  a  aparência  do  documento  sem 

desrespeitar os padrões do documento como tamanho, tipo de fonte ou espaçamento.  Um 

bom exemplo é ter diversas tabelas com estilos no qual adaptam ao seu gosto e com um clique 

apenas fazer tudo aquilo que poderia levar um tempo elaborando como cor de sombreamento, 

espessura das bordas, linha da borda, alinhamento dentro das células.

 
Criando um novo estilo.

1. passo

Clique no menu formatar na opção estilos e formatação, ou barra de ferramentas formatação.

2. passo 

Clique no botão "Novo estilo" que aparece no painel de tarefas.

                              
3. passo
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Escolha o tipo de estilo e um nome, em estilo baseado coloquem sem estilo, já que você fará 

seu estilo.   Não se  preocupe com a próxima opção,  já  que ao criar  seu estilo  seu nome 

aparecerá. 

4. passo

Formate o seu novo estilo

Excluindo ou modificando seu estilo.

Clique sobre o botão e defina opção.

Desfazendo o estilo aplicado 

Selecione o local aonde o estilo foi aplicado e clique sobre a opção Limpar formatação que se 

encontra no painel de tarefas em estilos e formatação.
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27 MACRO

A idéia  de macro  vem de  automatização,  quando repetimos  um processo diversas 

vezes, podemos criar um macro.

Existem duas formas para criar um macro, uma é usando o editor de Visual Basic e a 

outra é a gravação de macro.

A idéia do macro é gravar uma etapa de ações no qual você utilizará no documento, 

por isso esteja atento durante a gravação em não errar. 

P.S Quando devo usar o macro?

- Quando existe uma seqüência de tarefas no qual se tornam repetidas, serve para acelerar a 

edição  e  formatação,  com um conjunto  de  comandos  aplicados  no  documento  de  forma 

rápida.

Criando um Macro

1. Passo

Clique no menu ferramentas, escolha a opção macro, gravar nova macro.

2. Passo

Atribua um nome e clique no botão Barra de ferramentas  e depois no botão ok.

3. Passo
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Nesse momento ele mostrará o macro pronto para ser gravado, ao clicar no botão fechar a 

gravação começa. 

4. Passo

Ao  terminar  a  gravação  clique  no  menu  ferramentas,  na  opção  personalizar  escolha  a 

categoria macro

5. Passo

Arraste o item para a barra de ferramentas, ainda com a caixa dialogo personalizar aberta 

clique com o botão direito sobre o botão do macro.

6. Passo

Defina um nome para o seu macro, coloque no estilo padrão para apenas aparecer a imagem e 

defina a imagem do botão.

                                              

Excluindo o botão do macro

Abra a caixa dialogo personalizar, e clique sobre o botão do macro com o botão do mouse 

direito e escolha a opção excluir.
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28 INSERINDO ÍNDICES

Um dos recursos mais utilizados no Word, de forma profissional, é o Inserir Índices.

Temos 3 (três) tipos de índices: Remissivo, Analítico, Figuras e Autoridades.

• Índice  Remissivo:  irá  indicar  os  elementos  da  página  em forma  de  ordem 

alfabética.

• Índice Analítico: irá indicar os elementos da página de acordo com as páginas.

• Índice de Figuras: irá indicar as figuras da página.

• Índice de Autoridades: irá indicar através de uma hierarquia.

No exemplo, iremos trabalhar apenas com o índice analítico. Em aula será explicado, 

em detalhes o funcionamento dos outros tipos de índices. Acompanhe as aulas para aprender 

o uso correto dos outros tipos de índices.

Índice Analítico:

1º Passo: Faça o texto normalmente e para cada título (que você queira como índice)

aplique os estilos que o Word oferece.

2º  Passo:  Para  adicionar  os  estilos  aos  títulos  que  farão  parte  do  índice  analítico, 

devemos:

2.1 selecionar o título

2.2 Formatar -  Estilos e Formatação

2.3 Para cada estilo escolhido ocorrerá uma hierarquia dentro do índice em construção.

Por exemplo: Estilo “Título 1” – para o Word esse tipo de estilo irá representar todos 

os elementos que ficarão em primeiro plano no a linhamento da página.
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Estilo “Título 2” – representa o estilo de segundo plano no alinhamento.

Estilo “Título 3” – representa o estilo de terceiro plano no alinhamento.

                                        

3º Passo: Após aplicar estilos aos títulos do texto, devemos inserir o cursor na página 

que deverá ser criado o índice e escolher:

Inserir - Referência - Índices - opção Analítico
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Nesta  tela  pode-se  verificar  a  visualização  em  que  o  índice  ficará.  É  muito 

importante ter atenção na opção Mostrar Níveis, pois, se o seu índice tiver, por exemplo, 

no nível 4 neste caso ele não apareceria no índice após cria-lo. É importante verificar a 

quantidade de níveis do índice e mudar esta opção para que ele apareça.

28.1 Atualizar Índice

Após termos criado o índice se o usuário fizer mais alguma alteração no texto, é 

possível que também a deva fazer no índice, isto se chamar atualizar. No entanto não é 

necessário que fazer o índice novamente, apenas siga os passos abaixo:

 Clique em qualquer lugar do índice com o botão direito do mouse;
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 Clique na opção Atualizar Campo;

 Na tela que abrirá o usuário poderá definir  se deseja atualizar  o 

índice inteiro ou apenas os números de páginas.

          

Observação: caso escolha a opção apenas os números de páginas não se esqueçam que 

não será atualizado os itens do índice, mas sim, somente a numeração das páginas.

29 MALA DIRETA

Para criar cartas modelo, envelopes ou etiquetas de endereçamento é preciso mesclar 

um  documento  principal  com  uma  origem  de  dados.  A  origem  de  dados  contém  as 

informações  que  variam em cada  versão  de  um documento  mesclado,  como os  nomes  e 

endereços dos destinatários de uma carta modelo. Você poderá abrir uma origem de dados 
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existente,  usar  seu  catálogo de  endereços  pessoal  ou  uma lista  de  contatos  do  Microsoft 

Outlook ou Schedule+, ou ainda criar uma nova origem de dados no Word, Microsoft Access, 

Microsoft Excel ou SQL.

Carta Modelo

1º Passo: Clique no Botão Novo para criar um documento em branco.

2º Passo: 1. No menu Ferramentas, clique em “Cartas e Correspondências”, assistente

para Mala Direta.

2. Selecione o tipo de documento que você deseja criar usando o recurso da Mala-

Direta. Podemos criar cartas, e-mails, envelopes, etiquetas e diretório. No nosso caso, vamos 

escolher o tipo “CARTAS” e logo em seguida vamos clicar na opção “Próxima: Documento 

inicial” para definirmos todas as etapas necessárias para a execução dessa tarefa.

O assistente da Mala-Direta apresenta 6 (seis) etapas que iremos visualizar a seguir:
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3º Passo: Clique na opção “Próxima: Documento inicial” no canto inferior da caixa de 

diálogo  acima.  Escolha  “Usar  o  documento  atual”  para  acrescentar  informações  dos 

destinatários. Se você já t iver uma base de dados existente de outras malas-direta, escolha 

“Iniciar com base em documento existente”.
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4º  Passo:  Vamos criar  uma lista  contendo os  nomes de todos os destinatários  que 

receberão a Mala-Direta.

5º Passo: A próxima etapa é definir todos os campos que farão parte do seu banco de 

dados.
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6º Passo: Após criarmos o nosso banco de dados com todos os campos que farão parte 

da Mala-Direta, devemos salvar o mesmo. Muita atenção na hora de salvar!!!!. Será muito 

importante gravar essa primeira parte da nossa Mala-Direta, pois será utilizada nas próximas 

etapas.

7º Passo: Podemos selecionar em uma lista (já criada pelo usuário) os destinatários, 

segundo o sobrenome, nome, título, etc... Esse recurso é muito utilizado no Microsoft Access 

(software  que  trabalha  com  Banco  de  Dados)  que  filtra  as  informações  de  acordo  com 
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critérios previamente estabelecidos pelo usuário. Por exemplo: desejo mandar a Mala-Direta 

apenas para os alunos que começam com a letra A ou que moram no bairro de Higienópolis 

(São Paulo / SP).

8º Passo: Devemos digitar a carta que fará parte da Mala-Direta. Podemos adicionar 

informações do destinatário a carta, usando a próxima etapa do Assistente para Mala-Direta.

9º  Passo:  Para  terminar,  devemos  adicionar  os  campos  a  Mala-Direta  e  logo  em 

seguida Mesclar. Utilize a barra de ferramentas da Mala-Direta para inserir os campos na 

carta. Logo em seguida, use a opção “Mesclar documento”.

Observação: caso queira criar envelopes ou etiquetas o usuário deverá fazer da mesma 

forma modificando apenas a segunda etapa, que ao contrário de escolher carta,  ele deverá 

optar por envelope ou etiqueta. O restante da criação é muito parecido e o software é auto 

explicativo.

30 IMPRESSÃO

Antes de imprimir um documento, clique no menu Arquivo, Visualizar Impressão.

Para que o usuário possa verificar como será impressa a planilha e os dados contidos.
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Após ter verificado os procedimentos (visualizar impressão e fazer a configuração de 

página) o usuário deverá ir à opção Arquivo, Imprimir. Na tela de impressão  deverá definir 

quantas cópias imprimir, nome da impressora ou até mesmo se deseja imprimir apenas uma 

página.
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LISTA DE EXERCÍCIOS

• Atividade 1

1. Abra o Word e digite um título no documento, formate-o conforme abaixo:

Fonte: arial Cor: vermelha
Sublinhado: duplo Cor do sublinhado: verde
Estilo: negrito Tamanho: 16
Efeitos: tachado duplo Espaçamento de caracteres: expandido
Posição caractere: rebaixado Efeito do texto: tremido

2. Abra um novo documento e digite o texto abaixo:

Filhos  tenham  paciência  comigo,  tudo  é  tão  difícil.  Há  tanta  coisa  que  não 

entendemos tanta coisa que me assusta.

Às  vezes  quero  parecer  forte:  grito  muito,  atrapalho  os  outros,  faço  barulho 

demais, chamo-lhe atenção porque tenho medo que esteja fazendo algo errado. 

Quero ser bom. Ter a afeição de todos e principalmente de vocês, nem sempre sou 

bom.

3. Insira bordas de páginas e sombreamento no texto

Bordas Sombreamento
Cor: vermelha Sombrear verde claro
Largura: 3 Aplicar: parágrafo
Estilo: 8 Estilo: 5%
Documento inteiro Cor: amarela

4. Criar um cabeçalho e rodapé, contendo: nome da aula, data, hora e número de página.
Fonte: cor roxa
Tamanho: 14
Estilo: negrito

5. Colocar o segundo parágrafo no lugar do primeiro.
Obs: usando a função de arrastar.
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6.  Substituir todas as palavras “Tanta coisa” por “ Muita forma”.

7. Colocar a primeira letra de cada  palavra do texto em maiúscula.

8. Colocar a primeira letra do texto como capitular.

Fonte: verdana
Altura: 8
Distância do texto: 2,3
9. Colocar um plano de fundo:

Marca D’água impressa Efeitos de preenchimento
Texto: confidencial Cores: predefinida
Fonte: times new roman Pôr-do-sol
Tamanho: 90 horizontal
Layout: diagonal
semitransparente

10. Salvar o texto na unidade C: \ aula de Word e depois colocar esta pasta como oculta.

11. Abra novamente a sua atividade e coloque os parágrafos em forma decrescente.

12. Salve novamente o texto.

• Atividade 2

1. Abra o Word e digite o texto abaixo:

Software livre

Software livre, segundo a definição criada pela Free Software Foundation é qualquer 

programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído 

com algumas restrições. 

A liberdade  de  tais  diretrizes  é  central  ao  conceito,  o  qual  se  opõe  ao  conceito  de 

software  proprietário,  mas  não  ao  software  que  é  vendido  almejando  lucro  (software 

comercial). A maneira usual de distribuição de software livre é anexar a este uma licença de 

software livre, e tornar o código fonte do programa disponível.
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Um software é considerado como livre quando atende aos quatro tipos de liberdade para 

os usuários do software definido pela Free Software Foundation:
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2. Faça a formatação do título da seguinte forma:

Fonte Espaçamento Efeitos
Fonte: verdana Dimensão: 150%
Estilo: negrito Espaçamento: expandido
Tamanho: 18 Por: 1,4

Animações: tracejado 
vermelho em movimento

Cor: azul escuro Posição: rebaixado
Sublinhado: 5 Por: 3
Efeitos: contorno
Cor do sublinhado: 
vermelho
Texto: centralizado

3. Copie e cole este mesmo texto em mais 4 páginas.
Obs: É para ser feito no mesmo documento, não é para abrir um novo documento.

4. Crie o cabeçalho e rodapé, sendo que sejam diferentes.
Páginas pares: nome da aula e a data (tanto para o cabeçalho como para o rodapé)
Páginas ímpares: seu nome e a hora (tanto para o cabeçalho como para o rodapé)
Formatação:

Fonte: preto
Tamanho: 16
Estilo: negrito e o texto sublinhado
Distância da borda: 1,25 (para o cabeçalho e rodapé)

5. Insira o número de linhas no texto:
Iniciar: 4 
Do texto: automático
Contar por: 1
Reiniciar a cada página

6. Insira nota de rodapé ( para a palavra Software e Free)
Notas de rodapé: no fim da página Formato do número: 1,2,3,...
Iniciar em: 1 Numeração: contínua
Aplicar alteração: texto selecionado 
1. Software = programa
2. Free = livre

7. Insira os números de páginas, com a formatação abaixo:
Posição: início da página Formato do número: 1,2,3,...
Alinhamento: a direita Iniciar em: 5
Mostrar o número na primeira página
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8. Criar na palavra Software em hyperlink para a página da web 
www.clubedohardware.com.br

9. Colocar a primeira letra do texto de forma capitular.
Posição: capitular
Fonte: tunga
Altura: 3
Distância: 0,3

10. Faça a formatação da página
Margens Papel

Superior: 3         inferior: 2,5 Tamanho: A4
Esquerda: 2        direita: 2 Largura: 21
Medianiz: 0       posição medianiz: esquerda  Altura: 29,7
Orientação: retrato
Visualização: documento inteiro

11. Faça a formatação do parágrafo.

Recuos e espaçamentos
Geral Recuo Espaçamento

Alinhamento: justificado Esquerdo: 0 Antes: 6
Nível do tópico: corpo do 
texto

Direito: 1,4 Depois: automático
Especial: primeira linha
Por: 2

Entre linhas: 1,5 linhas

12. Salve a atividade na mesma pasta em que você salvou a atividade 1.
Obs: C:\ aula de word

• Atividade 3

1. Abra o Word e digite o texto abaixo: 
Obs.: O mesmo do Software livre.

Software livre
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Software livre, segundo a definição criada pela Free Software Foundation é qualquer 

programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído 

com algumas restrições. 

A liberdade de tais diretrizes é central  ao conceito, o qual se opõe ao conceito de 

software  proprietário,  mas  não  ao  software  que  é  vendido  almejando  lucro  (software 

comercial). A maneira usual de distribuição de software livre é anexar a este uma licença de 

software livre, e tornar o código fonte do programa disponível.

Um software é considerado como livre quando atende aos quatro tipos de liberdade 

para os usuários do software definido pela Free Software Foundation:

2. Colocar borda sendo que esta siga a seguinte formatação:
Borda em relação a margem :
Superior: 4, inferior: 4, esquerda e direita: 3,  medir: da extremidade da página

3. Configuração da Página
Superior 2,5  Inferior 2,5  esquerda e direita 3 
Retrato   papel A4

4. Configuração de parágrafo.
Justificado   especial = primeira linha por 1,25       entre linhas = 1,5

5. Formatar Título
Centralizado
Fonte: Times New Romam      estilo = normal        tamanho = 12

6. Criar uma marca d’água com seu nome. Cor: vermelho, desmarque a opção 
semitransparente.

7. Colocar o texto em forma de colunas, contendo 3 colunas com linha entre as colunas.

8. Inserir uma imagem (figura) no final do texto.

9. Coloque o título do texto com um estilo do WordArt.
Arial Black           tamanho:14

10. Salve o texto na pasta criada nos exercícios anteriores.

• Atividade 4
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1. Abra o Word e digite o texto abaixo:

A sabedoria não se encontra no topo de nenhuma montanha nem no último ano de 
um curso superior. É num pequeno monte de areia do recreio do jardim de infância que se 
pode aprender tudo o que é necessário na vida:
partilhar 
respeitar as regras do jogo
não bater em ninguém
guardar as coisas nos sítios onde estavam
manter tudo sempre limpo
não mexer nas coisas dos outros
pedir desculpa quando se magoa alguém 
viver  uma  vida  equilibrada:  estudar,  pensar,  desenhar,  pintar,  cantar,  dançar,  brincar, 
trabalhar, fazer de tudo um pouco, todos os dias.

2. Configure a página 
Superior e inferior = 2,5,  esquerda e direita = 3,  retrato e papel A4
 Aplicar para documento inteiro.

3. Formatar parágrafo: justificado, entre linhas = 1,5
 Especial = primeira linha por 1,25

4. Ir à internet e trazer uma imagem. Colocar como marca d’água da sua página.
Dimensão: 200%                     não desbotar

5. Criar borda da página em relação à margem 
Medir a partir de texto.

6. Crie um autotexto utilizando a figura da atividade 3 e o coloque depois da palavra 
“pensar”, com a seguinte configuração: Layout atrás e centralizado.

7. Insira um comentário na última palavra do texto “todos os dias” – “DIARIAMENTE”.

8. Coloque marcador em cada item, estilo = √   Cor= azul.

9. Escreva no final da sua atividade em forma de símbolo. “Boa Sorte!!!”
Fonte: Blackadder ITC
 
10. Salve na pasta de aula do Word.

• Atividade 5

1. Digite o texto abaixo:

82



A Questão das Premissas

Eu assumo neste documento que um usuário de software não é menos importante que 

um autor, ou até mesmo que o empregador de um autor. Em outras palavras, seus interesses e 

necessidades  têm  igual  peso,  quando  nós  decidimos  que  curso  de  ação  é  melhor.  Esta 

premissa  não  é  universalmente  aceita.  Muitos  mantêm  que  um  empregador  de  autor  é 

fundamentalmente  mais  importante  que  qualquer  um.  Eles  dizem,  por  exemplo,  que  o 

propósito de ter proprietários de software é dar ao empregador do autor a vantagem que ele 

merece sem levar em consideração como isto pode afetar o público.
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2. Faça a seguinte configuração de página:

Margem superior: 3 Largura: 20 Documento inteiro
Margem inferior: 2,5 Altura: 29,7
PapelA4 Margem esquerda: 3
retrato Margem direita: 3

3. Faça a formatação do título:
Fonte times new roman, negrito, centralizado, tamanho14
Dimensão 150%, espaçamento expandido por 1,4pt, cor azul escuro.

4. Faça a formatação do parágrafo:
Justificado, primeira linha por 1,25, esquerdo 1, direito 1,4, entre linhas 1,5

5. Crie borda na página
Na extremidade da página, superior e inferior 4, esquerda e direita 3

6. Inserir cabeçalho e rodapé
Cabeçalho: exercício5(a esquerda) Word(a direita)
Rodapé:data(a esquerda) hora(a direita)
Fonte arial, negrito, vermelho, distância da borda 1,25
OBSERVAÇÃO: Favor utilizar a tabulação para o espaçamento tanto no cabeçalho 
como no rodapé. 

7. Insira número de páginas
Fim da página, a direita, iniciar em 5

8. Escolha duas palavras no texto e insira duas notas de rodapé.
No  fim da página, contínua, iniciar em 1

9. Crie um hperlink para uma palavra no texto que direcione para a página 
www.bol.com.br

10. Insira uma imagem no final do texto, depois configure-a da seguinte forma:
Atrás do texto e centralizado
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• Atividade 6

Digite o texto abaixo:

A Competição É Inevitável?

É inevitável que as pessoas tentem competir, sobrepujando seus rivais em sociedade? 

Talvez sim. Mas competição por si só não é prejudicial; o que é prejudicial é o combate.

Existem maneiras de competir. Competição pode consistir de tentar alcançar cada vez 

mais,  exceder o que outros fizeram. Por exemplo, antigamente,  haviam competições entre 

magos  da  programação  competições  para  ver  quem  poderia  fazer  os  computadores 

executarem a coisa mais impressionante, ou fazer o mais curto ou mais rápido programa para 

uma dada tarefa. Este tipo de competição pode beneficiar a todos, contanto que o espírito 

esportivo seja mantido.

1. Quanto ao Título, altere: 
a) Fonte: Arial Narrow; 
b) Estilo da Fonte: Negrito; 
c) Cor da Fonte: Vermelho; 
d) Tamanho da Fonte: 20 
e) Alinhamento: Centro. 

2. Quanto ao Texto, altere:

a) Fonte: Arial; 
b) Tamanho da Fonte: 11; 
c) Alinhamento: Justificado 
d) Espaçamento: 6 pts depois de cada parágrafo 
e) Aplicar um espaço por 2 cm na primeira linha de cada parágrafo do texto; 

3. Alterar as margens: Superior = 3 cm, Inferior = 2,5 cm, Esquerda e Direita = 2 

cm; Cabeçalho e Rodapé = 1,5 cm

4. Inserir seu nome no cabeçalho
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5. Aplicar um fundo cinza na linha do seu nome

6. Inserir número de página/total de páginas ao documento, no rodapé, à direita

7. Insira marcadores em cada início de parágrafo.

• Atividade 7

1. Digite o texto abaixo:

Texto Doido

O  correio  eletrônico,  também  chamado  de  E-mail  (Eletronic  Mail)  é  um recurso 
importante  e  fundamental  da Internet; é também uma função universal 
disponível  em  virtualmente  todos os sistemas. Por si só, o E-mail introduziu 
modos  novos  de  comunicar  e negociar. Por seu intermédio, pessoas ao 
redor  do  mundo  podem compartilhar  idéias,  discutir  problemas 
comuns  e  disseminar  notícias  e informação.

O termo “código aberto” é usado  por  algumas  pessoas  para  dizer 
mais ou menos a mesma coisa que software livre. Nós preferimos o termo “software livre”.

Software no domínio público é software não protegido por copyright. Este é um caso 
especial de software livre não protegido por copyright, o que significa que algumas cópias ou 
versões modificadas podem não ser livres.

2. Vamos dividir o texto em três partes, sendo:

Primeiro Parágrafo
Segundo Parágrafo
Terceiro Parágrafo

Faça o que se pede:

PARTE DO 
TEXTO

IR PARA TAREFA
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1ª PARTE Menu Formatar/Fonte Fonte Times New Roman
Tamanho 14
Estilo Itálico
Cor verde
Espaçamento de caracteres: expandido em 1,5 pt
Efeito de texto: Letreiro luminoso

Menu 
Formatar/Parágrafo

Alinhamento: esquerdo
Recuo/Especial/Primeira linha = 1 cm
Espaçamento entre linhas= 1,5 cm

Menu 
Inserir/Figura/Clip-art

Inserir figura à direita do texto com disposição de 
texto “próximo”.

Menu Inserir/Notas Insira na palavra problemas a nota de rodapé “Jesus”.

2ª PARTE Menu Formatar/Fonte Fonte Arial
Tamanho 16
Estilo Negrito
Cor vermelha
Espaçamento de caracteres: condensado em 1 pt.
Efeito de texto: texto em fagulhas

Menu 
Formatar/Parágrafo

Alinhamento: centralizado
Espaçamento entre linhas= exatamente em 15 pt.

Menu 
Inserir/Figura/Clip-art

Inserir figura com disposição de texto “atrás do texto” 
e cor desbotado.

Menu Inserir/Notas Insira na palavra protegido a nota de rodapé 
“Ignorância”.

3ª PARTE Menu Formatar/Fonte Fonte Century
Tamanho 12
Estilo Negrito e Itálico
Cor Azul
Espaçamento de caracteres: expandido em 2 pt.
Efeito de texto: segundo plano intermitente

Menu 
Formatar/Parágrafo

Alinhamento:à direita
Espaçamento entre linhas= duplo

Menu 
Inserir/Figura/Clip-art

Inserir figura à esquerda do texto com disposição de 
texto “quadrado” e cor  escala de cinza.

Menu Inserir/Notas Insira na palavra colhe a nota de rodapé “ciclo da 
vida”.

3. Faça o título da música em Word Art.
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4. Insira uma borda de página.

5. Insira números de página no rodapé à direita.

6. Insira a data centralizada no cabeçalho.

7. Não esqueça de inserir a figura conforme esta no texto
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• Atividade 8

1. Digite o texto abaixo:

steja atento às maravilhas do Mundo. Pense no pé de feijão que se põe a germinar no 
copo de plástico: as raízes desenvolvem-se para baixo e a planta para cima, e ninguém 
sabe realmente explicar o porquê, e a  verdade é que também nós somos assim.E

Peixes  dourados, porquinhos –da- índia, e hamsters, tudo morre, tal como nós.
Pense  então  nos  livros  de  histórias  para  crianças  e  na  primeira  palavra  que 

provavelmente aprendeu, a primeira e a mais importante de todas:OLHA!
Tudo o que se deve saber anda por aí,  em qualquer lado. A regra de ouro, o amor e 

os princípios de higiene.
Ecologia  e  política,  igualdade e  vida sã.Escolha um destes temas e transforme-o 

numa sofisticada linguagem de adulto, depois aplique-o à sua vida em família, ao seu 
trabalho, à forma de governo do seu país, ao seu mundo, e verá que a verdade que lhe é 
própria se mantém clara e consistente.

2. Coloque o texto em colunas com uma linha entre as colunas, letra capitular, fonte 
times new roman, tamanho12, justificado.

3. Faça uma marca d’água de texto com o seguinte texto: Estou treinando

4. Insira uma figura no final do documento e transforme-a em um autotexto

5. Insira mais uma página e crie um índice numerado para o seguinte texto:
 

• Atividade 9

Crie a tabela abaixo e faça as formatações pedidas:

1. Criar uma tabela com 10 colunas e 9 linhas e aumentar a altura das linhas para 
0,8cm;

2. A primeira coluna da esquerda com largura 1 cm;
3. A segunda coluna com largura de 6 cm;
4. As demais colunas com largura 1 cm;
5. A primeira linha superior toda mesclada;
6. A segunda e terceira linhas mesclar as duas primeiras colunas destas linhas;
7. Ainda na segunda linha mesclar as colunas 3, 4,5 e 6;
8. Nesta mesma linha a partir da coluna 7 mesclar até a de número 10;
9. Na primeira coluna mesclar as linhas de 4 a 6 desta coluna;
10. Nesta mesma coluna a partir da linha 7 até a de número 9 mesclar esta coluna;
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11. Digitar os dados da tabela e mudar o tamanho da fonte para 11;
12. Colocar a segunda linha de cor amarela;
13. Colocar a terceira coluna de cor turquesa;
14. Colocar na linha 5 nas colunas 8,9 e 10 a cor marrom.

Projeção de fluxo de caixa
Ano 2004 2005
Trimestre T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

re
ce

ita Unidades Vendidas 55 80 89 56 84 21 47 25
Preço por unidade 2 2 3 2 54 65 26 22
Total 110 160 287 3 54 69 3 9

de
sp

es
a Matéria prima 70 70 70 54 54 23 48 6

Mão de obra 20 20 20 25 45 95 26 4
Total 90 90 60 23 51 75 15 8

• Atividade 10

1. Faça a seguinte tabela:

D
ES

PE
SA

S MESES
Jan
Fev

Março
Abril
Maio
Total

M
A
R
I
A

CEB CAESB TEL
R$ 13,00 R$ 1,00 R$ 13,00
R$ 22,00 R$ 31,00 R$ 67,00
R$ 34,00 R$ 14,00 R$ 34,00
R$ 46,00 R$ 16,00 R$ 2,00
R$ 15,00 R$ 9,00 R$ 30,00

P
A
U
L
O

CEB CAESB TEL
R$ 20,00 R$ 41,00 R$ 66,00
R$ 46,00 R$ 16,00 R$ 2,00
R$ 44,00 R$ 10,00 R$ 33,00
R$ 22,00 R$ 31,00 R$ 67,00
R$ 65,00 R$ 29,00 R$ 15,00

2. Coloque um efeito de letreiro luminoso na palavra Paulo.

3. Insira mais uma linha no final da coluna.

4. Insira mais uma linha antes da linha 3.

5. Insira uma coluna entre a 8 e 9.
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• Atividade 11

1. Construa a tabela abaixo:

Nomes cursos Horário Preços

G
raça IPD LTP FC 10:00 R$100,00

Maria L
IN

U
X

W
ord X

P

SQ
L

11
:0

0 R$350,00

Jo
ão

WIN XP MC Excel 12:00 R$250,00

• Atividade 12

1. Digite o texto e faça as devidas formatações, depois construa a tabela abaixo:
Título
a) Fonte: times new roman; 
b) Estilo da Fonte: Negrito; 
c) Cor da Fonte: Vermelho; 
d) Tamanho da Fonte: 12 
e) Alinhamento: Centralizado 

Texto
Fonte: times new roman
a) Tamanho da Fonte: 12; 
b) Alinhamento: Justificado 
c) Espaçamento: 6 pts depois de cada parágrafo 
d) Aplicar um espaço por 2 cm na primeira linha de cada parágrafo do texto; 
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A Questão das Premissas

Eu assumo neste documento que um usuário de software não é menos importante que 

um autor, ou até mesmo que o empregador de um autor. Em outras palavras, seus interesses e 

necessidades  têm  igual  peso,  quando  nós  decidimos  que  curso  de  ação  é  melhor.  Esta 

premissa não é universalmente aceita. 

Muitos mantêm que 

um empregador de autor é 

fundamentalmente  mais 

importante que qualquer um. Eles dizem, por exemplo, que o propósito de ter proprietários de 

software é dar ao empregador do autor a vantagem que ele merece sem levar em consideração 

como isto pode afetar o público.

2. Alterar as margens: Superior = 3 cm, Inferior = 2,5 cm, Esquerda e Direita = 
2.

3. Segunda coluna largura 2cm;

4. Terceira coluna largura 1cm.

nomes eu tu
Maria sim Não
Pedro Não Sim
João Sim não
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Exercícios Teóricos

1. Considerando a figura abaixo, que mostra uma janela do aplicativo Word 2003 com 
um documento em edição, julgue os seguintes itens.

                       

A. O sublinhado do título foi adicionado utilizando-se a ferramenta . 
B. O arquivo pode ser salvo como modelo com extensão .dot.

C. A ferramenta permite aumentar o recuo do texto.

2. Um usuário deseja digitar no MS-Word uma lista de itens, cada um deles começando 
por um asterisco, mas cada vez que ele pressiona a tecla Enter para passar para a linha 
seguinte, o asterisco se transforma em um marcador. Para resolver esse problema, o 
usuário deve percorrer a seguinte seqüência de comandos:

A. Ferramentas > AutoCorreção > aba AutoTexto
B. Formatar > Marcadores e numeração > botão Remover
C. Formatar > Marcadores e numeração > botão Cancelar
D. Ferramentas > Opções > AutoCorreção > AutoFormatação ao digitar
E. Ferramentas > AutoCorreção > AutoFormatação ao digitar

3. Ao digitar um documento no Word é possível verificar a ortografia do texto (palavras 
erradas) e corrigi-las. Para que isso seja possível é correto seguir o seguinte caminho: 
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A. Clicar em Ferramentas e em seguida clicar em Ortografia e Gramática...  ou apenas 
pressionar a tecla F7. 

B. Clicar  em  Formatar  e  em  seguida  clicar  em  Ortografia  e  Gramática...  ou  apenas 
pressionar a tecla F1. 

C. Clicar  em  Editar  e  em  seguida  clicar  em  Ortografia  e  Gramática...  ou  apenas 
pressionar a tecla F5. 

D. Clicar  em  Exibir  e  em  seguida  clicar  em  Ortografia  e  Gramática...  ou  apenas 
pressionar a tecla F12. 

E. Nenhum dos caminhos acima é correto. 

3. No Word, os atalhos apresentados a seguir têm as seguintes funções respectivamente: 

                        

A. Abrir, novo, salvar, ortografia/gramática, visualizar impressão e imprimir. 
B. Ortografia/gramática, visualizar impressão, abrir, novo, salvar e imprimir. 
C. Novo, abrir, salvar, imprimir, ortografia/gramática e visualizar impressão. 
D. Novo, abrir, salvar, imprimir, visualizar impressão e ortografia/gramática. 
E. Abrir, novo, salvar, imprimir, visualizar impressão e ortografia/gramática. 

4. Sobre o Word, considere as afirmativas a seguir. 

I. A tecla de atalho CTRL P irá abrir a caixa de diálogo para impressão do arquivo. 
II. O Word é capaz de verificar a ortografia e gramática de um texto digitado em 

Inglês.
III. Após salvar um documento sem fechar, não é possível mais desfazer alterações 

no mesmo. 
IV. Mala  Direta,  Índices  Remissivos,  Envelopes/Etiquetas  e  Hyperlinks  são 

ferramentas encontradas no Word. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A. I e IV. 
B. II e III. 
C. III e IV. 
D. I, II, III. 
E. I, II, IV. 
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5. Os comandos do Word de Recortar, Copiar e Colar, podem ser efetuados, respectivamente, 
com as combinações de teclas:

A. CTRL + R, CTRL + C e CTRL + L. 
B. CTRL + X, CTRL + P e CTRL + L. 
C. CTRL + X, CTRL + C e CTRL + V. 
D. CTRL + R, CTRL + O e CTRL + L. 
E. CTRL + R, CTRL + C e CTRL + V. 
5. Você deseja usar o computador para escrever uma procuração. A ferramenta do MS 

Office mais apropriada para esse fim é: 

A. Word; 
B. Excel; 
C. PowerPoint; 
D. Outlook; 
E. Access. 

7. No Microsoft Word, versão em Português, se você quiser descobrir onde a palavra “texto” 
aparece em seu documento, deverá usar o menu:

A. Arquivo; 
B. Editar; 
C. Exibir; 
D. Inserir; 
E. Ferramentas. 

8.  No “Microsoft Word 2000”, o botão Pincel que consta na barra de ferramentas padrão 
possui a função de: 

A. Deletar texto selecionado. 
B. Corrigir texto selecionado. 
C. Copiar características da fonte do texto selecionado. 
D. Sublinhar texto selecionado. 
E. letras “a” e “b” corretas 

9.  No Microsoft  Word, é  possível  numerar  automaticamente  as linhas do texto.  Qual  das 
alternativas apresenta a opção de Menu que dá acesso a este recurso? 

A. Menu Exibir, opção Estrutura do documento. 
B. Menu Inserir, opção Número de Páginas. 
C. Menu Inserir, opção Autotexto. 
D. Menu Formatar, opção Marcadores e Numeração. 
E. Menu Arquivo, opção Configurar Página. 
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10. Todo documento do Microsoft Word baseia-se em um X. Um X define a estrutura básica 
para um documento e contém definições de documento, tais como entradas de  AutoTexto, 
fontes,  atribuições  de  teclas,  macros,  menus,  layouts  de  página,  formatações  especiais  e 
estilos. Qual das alternativas apresenta o termo que substitui corretamente a letra X? 

A. Arquivo. 
B. Documento. 
C. Estilo. 
D. Modelo. 
E. Parágrafo. 

11.  As figuras abaixo representam botões de comando da barra de ferramentas do WORD. 
Quando você pretende exibir a barra de ferramentas Tabelas e bordas, deve acionar o 
botão número:

 

                     
A. 1. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 4. 
E. 5.

12. Considere os itens abaixo característicos das funções dos botões no MS-Word. 

 I. -  Inserir um hiperlink no documento. 
II. - Cópia uma formatação de texto ou objeto para aplicação em outro. 

III. -  Inserir fórmulas matemáticas no documento. 

IV. -  Inserir uma caixa de texto no documento. 

Assinale a alternativa correta. 

A. I, II, III e IV estão corretos. 
B. Apenas I, II e III estão corretos. 
C. Apenas I, II, e IV estão corretos. 
D. Apenas II, III e IV estão corretos. 
E. Apenas I, III e IV estão corretos. 

13. Para selecionar todo o texto de um documento que está sendo editado no Word devem ser 
pressionadas simultaneamente as teclas: 

A. Shift + S; 
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B. Shift + C; 
C. Ctrl + T; 
D. Ctrl + A. 
E. Ctrl + D. 
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As questões 14 e 15 referem-se à figura abaixo.

14. Com relação ao texto digitado na figura, assinale a alternativa INCORRETA.

A. O modo de exibição é “Normal”.
B. O texto está justificado.
C. A palavra selecionada está em negrito.
D. A fonte da palavra selecionada é Arial, tamanho 18.
E. O texto está digitado em espaço duplo e na caixa de texto, em espaço simples.

15. Com base na figura e supondo que sua próxima ação seja uma das descritas abaixo, 
assinale a alternativa que descreve o resultado INCORRETO.

A. Se clicar o botão , a seleção desaparecerá da tela.

B. Acionando o botão , abrirá a caixa de “Salvar como”.

C. Se clicar o botão , a palavra “mente" aparecerá duas vezes, em seqüência.

D. Digitar CTRL+V é o mesmo que acionar o botão .
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E. Clicando o botão , a seleção irá para a área de transferência.

A figura a seguir mostra uma janela do Word, contendo um documento com parte de um texto 
retirado da ajuda do Word, e servirá de base às questões 16, 17 e 18.

16. De acordo com a figura, é correto afirmar:

A. O cursor (não visível) deve estar na quinta linha do texto.
B. Na janela podem ser visualizadas quatro barras de ferramentas.
C. O modo de exibição corrente é de layout da Web.
D. A barra de títulos assegura que o documento ainda não foi salvo.

17. A partir da análise da figura, é correto afirmar:

A. A barra de ferramentas  que se encontra na parte inferior  é  a barra de ferramentas 
Figura.

B. A barra de Status indica que o texto possui apenas uma página, da qual é mostrada 
uma parte.

C. A formatação do título do texto se apresenta em negrito e com alinhamento horizontal 
justificado.

D. A ferramenta Ortografia e gramática colocou em destaque três ocorrências de uma 
mesma palavra no texto.

18.  De acordo com as opções da barra de menu e com as informações da figura, é correto 
afirmar:
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A. A opção que permite definir o idioma a ser utilizado no texto encontra-se no menu 
Formatar.

B. Os botões mostrados no canto superior direito da janela do Word asseguram que a 
janela está maximizada.

C. A indicação “Em 3,5 cm”, na barra de status, refere-se ao posicionamento do cursor 
em relação ao início da página (topo da página).

D. A aparência do botão Copiar indica que existe uma parte do texto selecionada (não 
visível na janela).

19. São Modos de Exibição do Microsoft Word, EXCETO:

A. Normal D. Layout da Web
B. Padrão E. Estrutura de Tópicos
C. Layout de Impressão

20. Com relação ao Microsoft Word, analise as afirmativas abaixo:

I. Se o Word acionar a numeração automática de maneira inoportuna, basta clicar 
no botão Desfazer na Barra de Ferramentas Formatação.

II. Pode-se  configurar  a  AutoCorreção de modo a facilitar  a  digitação,  podendo 
acrescentar uma determinada palavra.

III. O pequeno livro na barra de Status indica se ainda há (ou não) alguma pendência 
na correção ortográfica e gramatical.

Esta (ão) correta(s) apenas:

A. I, II e III D. I 
B. I e III             E. N.R.A.
C. II e III 

21.  É possível  localizar  no Windows todos os arquivos com a extensão TXT. Assinale a 
alternativa que precisa digitar no campo de pesquisa para localizar apenas os arquivos 
dessa extensão:

A. *.* C. TXT
B. *.TXT D. TXT.* E. *.TEXTO

22. A respeito da numeração de páginas no Microsoft Word, assinale a alternativa 
INCORRETA:

A. A numeração das páginas de um documento só pode ser colocada no fim da página ou 
rodapé.
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B. Ao numerar as páginas de um documento, é possível ocultar a numeração na primeira 
página do documento.

C. Para adicionar números de página, use o comando Cabeçalho e rodapé no menu Exibir 
do Microsoft Word;

D. É possível fazer a numeração das páginas de um documento em algarismos romanos.
E. Para  adicionar  números  de  página,  use  o  comando  Números  de  páginas  no  menu 

Inserir do Microsoft Word.

23. Considere os ícones abaixo que são encontrados na barra de ferramentas do Microsoft 
Word:

                    

O item que contém as funcionalidades desses ícones listadas na mesma ordem em que eles 
aparecem no desenho é:

A. Editar  novo documento em branco;  desfazer  última  ação realizada;  formatar  texto 
selecionado como subscrito;

B. Visualizar impressão; desfazer última ação realizada; formatar texto selecionado como 
sobrescrito;

C. Formatar  tamanho  do  papel;  desfazer  última  ação  realizada;  formatar  texto 
selecionado como subscrito;

D. Editar novo documento em branco; desenhar seta; formatar texto selecionado como 
subscrito;

E. Visualizar impressão; desenhar seta; formatar texto selecionado como sobrescrito.

24. Observe as marcas inseridas na régua do Microsoft Word no desenho abaixo:

                

Da ESQUERDA para a DIREITA, estas marcas significam:

A. Margem direita; margem esquerda; alinhar pelo ponto decimal;
B. Tabulação à direita; tabulação à esquerda; centralizar pela tabulação;
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C. Margem esquerda; margem direita; centralizar pela marca de tabulação;
D. Tabulação à esquerda; tabulação à direita; alinhar pelo ponto decimal;
E. Recuo da primeira linha; recuo deslocado; margem direita.
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25. Considere o ícone abaixo, encontrado na barra de ferramentas do Microsoft Word:

                                                   
A finalidade desse ícone é:

A. Salvar o documento que está sendo editado em disquete;
B. Trocar o nome do documento que está sendo editado;
C. Formatar um disquete;
D. Salvar apenas o documento que está sendo editado;
E. Salvar todos os documentos que estão abertos pelo Word.

26. Com respeito ao Word 2000, assinale a opção que apresenta a associação correta 
entre menu e opção:

A. Arquivo – Macro
B. Editar – Fonte
C. Formatar – Mesclar documentos
D. Tabela – Mesclar células 

27. Sobre o Microsoft Word, podemos afirmar corretamente:

A. Medianiz é um espaço que o programa Word reserva para futuras encadernações de 
seu documento.

B. É  possível  centralizar  uma  tabela  na  página  através  do  comando  tamanho  da 
coluna do menu Tabela.

C. Envio de correio eletrônico  de dentro do ambiente Word não é possível.
D. Atalho de teclas para impressão de documentos é a associação das teclas CRTL + 

I.

28. Analise as seguintes afirmações relativas ao Word:

I  - Permite que o usuário proteja o documento com senha.
II  - Não permite adicionar um dicionário ao já existente no Word.
III  - A opção Mesclar células faz parte do menu Tabela.
IV  - Existe alguma opção que forneça estatísticas de quantas palavras, páginas, parágrafos 

e linhas existem no seu documento.
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São verdadeiras as afirmações:
A. I, II e III
B. I, II e IV
C. I, III e IV
D. II, III e IV
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