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ROTEIRO MICROSOFT WORD 

 

ABA PAGINA INICIAL: principais opções para formatação de textos 

 Fonte: Recursos de formatação de textos. 

 

1 – Limpa toda a formatação da seleção, deixando o texto sem formatação. 

 

 Parágrafo: recursos para formatação de parágrafos, espaçamentos, recuos de textos. 

 

2 – Altera o espaçamento entre linhas de textos 

 Estilos: opções de estilos automático do Word, permite alterar padrões de fontes, cores, 

etc. 

 

 Edição: recursos de localização e substituição de palavras ao longo do texto. Permite 

procurar um determinado termo e substitui-lo. 
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ABA INSERIR: opções para inserir imagens, formas, smartART, gráficos, referência 

cruzada, tabela, cabeçalho, rodapé, etc. 

 Página: folha de rosto com formatação já definida pelo WORD, quebra de página e seção 

 

Tabela:  Opções para trabalhar com tabelas. Recursos para formatação de design e layout 

– Mesclar/Dividir tabela, Alinhamento, margens e classificação 

 

Ilustrações:  Imagem, formas, smartArt(listas gráficas, diagramas, processos), gráfico, 

Instantâneo (insere uma imagem de qualquer programa aberto que não esteja minimizado) 

 

Links: opções para fazer referência cruzada ou seja, fazer ligação com figuras, tabelas que 

estão ao longo do texto 

 

Cabeçalhos, rodapé e numeração de página 
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Caixa de texto, WordArt, Letra Capitular(letra maiúscula grande no inicio do paragrafo) 

 

Equação e Símbolos (símbolos que não estão no teclado) 

 

NUMERAR PÁGIAS DE FORMA DIFERENTE EM SEÇÕES DIFERENTES: 

http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/numerar-paginas-de-forma-diferente-em-

secoes-diferentes-HA101832542.aspx 

ABA LAYOUT DE PÁGINA: opções para formatação das páginas de um documento. 

Oferece opção para definição de margens, tamanho e orientação de páginas, 

quebras de linhas, divisão de texto em colunas. 

 

É possível definir bordas, cor de fundo da páginas e também marca d’agua. 

Permite realizar configurações de espaçamento entre parágrafos. 

Pode-se utilizar recursos de ORGANIZAR para definição de posicionamento de imagens em 

texto. 

 

ABA REFERÊNCIAS: Recursos para organizar sumário automático, nota de rodapé, 

citações, e legendas 

 Sumário: Recursos para organização do sumário de um trabalho. 
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1 – Adiciona um paragrafo a uma entrada no sumário. É possível selecionar 3 níveis de 

organização 

2 – Permite adicionar um sumário automático ao documento a partir das adições de texto a 

sumário realizado no item 1 

 Notas de rodapé: permite inserir notas de rodapé a elementos do texto. As notas são 

classificadas e organizas em ordem numéric. 

 

2 – Altera o espaçamento entre linhas de textos 

 Citações e bibliografia: gestão de referências bibliográficas 

 

A função de inserir citação inclui no texto uma referência a uma fonte bibliográfica 

cadastrada. Para organizar as Fontes Bibliográfica é necessário adicioná-las através da 

função GERENCIAR FONTES BIBLIOGRÁFICAS 

O botão bibliografia adiciona automaticamente a referência bibliográfica a partir de todas as 

fontes bibliográficas citadas no texto. Através da opção ESTILO, podemos escolher um 

padrão para as citações e referências. 

 Legendas: recurso para inserir legendas em figuras, tabelas e demais rótulos definidos 

pelo editor. Após definir todas as legandas, é possível inserir um Indice de Ilustrações para 

cada rótulo definido.  

Nesta seção também é possível definir referências cruzadas 
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ABA CORRESPONDÊNCIA: Recursos para criar mala direta.  

 

OBS: Para criar uma mala direta é necessário antes ter um arquivo em formato de 

tabela com a relação dos destinatários e demais colunas usadas na correspondência. 

Acompanhar passo a passo da construção de mala direta em sala de aula. Material 

de apoio para construção de mala direta: http://office.microsoft.com/pt-br/word-

help/mala-direta-do-word-percorrer-o-processo-HA001034920.aspx 

ABA REVISÃO: Recursos usados para revisores de textos, como ortografia, 

comentários e controle de alterações. 

 

Quando clicamos no botão Controlar Alterações (1), todas as alterações realizadas no 

texto, sejam elas exclusão ou inserção de novos conteúdos ficam travados, cabendo 

ao usuário que está lendo o texto revisado Aceitar (2) ou Rejeitar (3) as indicações do 

revisor. 

ABA EXIBIÇÃO: recursos para exibição do documento, zoom, layout, régua, etc. 

 

 

 

 

http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/mala-direta-do-word-percorrer-o-processo-HA001034920.aspx
http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/mala-direta-do-word-percorrer-o-processo-HA001034920.aspx
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PASSO-A-PASSO MICROSOFT OFFICE 

Tarefas básicas no Microsoft Word 2010: http://office.microsoft.com/pt-br/word-

help/tarefas-basicas-no-word-2010-HA101830016.aspx 

Salvar um documento do Word como modelo: http://office.microsoft.com/pt-br/word-

help/salvar-um-documento-do-word-como-modelo-HA010030754.aspx 

Proteger um documento, pasta de trabalho ou apresentações: 

http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/proteger-seu-documento-pasta-de-trabalho-ou-

apresentacao-com-senhas-permissoes-e-outras-restricoes-HA010354324.aspx 

Criar etiqueta ou folha de etiquetas: http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/criar-uma-

etiqueta-ou-uma-folha-de-etiquetas-HA101854799.aspx 

http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/tarefas-basicas-no-word-2010-HA101830016.aspx
http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/tarefas-basicas-no-word-2010-HA101830016.aspx
http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/salvar-um-documento-do-word-como-modelo-HA010030754.aspx
http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/salvar-um-documento-do-word-como-modelo-HA010030754.aspx
http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/proteger-seu-documento-pasta-de-trabalho-ou-apresentacao-com-senhas-permissoes-e-outras-restricoes-HA010354324.aspx
http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/proteger-seu-documento-pasta-de-trabalho-ou-apresentacao-com-senhas-permissoes-e-outras-restricoes-HA010354324.aspx
http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/criar-uma-etiqueta-ou-uma-folha-de-etiquetas-HA101854799.aspx
http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/criar-uma-etiqueta-ou-uma-folha-de-etiquetas-HA101854799.aspx

