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1. O que é o Word 2010 

O Microsoft Word 2010 é uma aplicação de tratamento de texto, também designada processador de texto. 

Possibilita ao utilizador um conjunto bastante completo de potencialidades, nas quais podemos incluir: 

 Formatação avançada de texto; 

 Inserção de vários tipos de imagens; 

 Elaboração e formatação de tabelas; 

 Criação de documentos-modelo; 

 Criação de macros para automatizar os nossos documentos. 

  

2. Ecrã de abertura do Word 

 

 

2.1. Componentes específicos do ecrã de abertura 

Régua 

Permite ao utilizador alterar margens, tabulações e avanços. 

 

 

 

Separadores do Friso no Word 2010 



++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ 

  
 

7 

No Word 2010 existem sete separadores standard que, conjuntamente com o Botão do Office, contêm a ge-

neralidade das opções necessárias à conceção e formatação do documento. 

Outros separadores dinâmicos, assim como as suas próprias opções, adaptam-se aos objetos selecionados e 

ao contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A título de exemplo, serão referidas as principais funções associadas a cada um dos comandos/separadores 

existentes no ecrã do Word. 
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3. Utilização do Teclado 

Existem no Word alguns conjuntos de teclas que tomam mais rápida a deslocação do cursor: Para além des-

tas, é de recordar a utilização da tecla Alt para controlar através do teclado os botões/opções existentes no 

Friso. 

 

 

4. Criar um Novo Documento 

Para iniciar um documento em Word, o utilizador precisa de ter acesso a uma nova folha de trabalho. Essa 

folha aparece-lhe automaticamente com o nome Documento1. 

No entanto, e se terminou de criar ou visualizar um documento, terá de solicitar a criação de uma nova fo-

lha de trabalho. 

As opções de criação de novos documentos em Word são disponibilizadas fazendo um clique no Botão do 

Office e selecionando a opção Novo: 
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Poderá então: 

 Criar um “documento novo”, partindo de uma área “em branco”, na qual irá elaborar o seu relató-

rio, carta, fax ou qualquer outro texto; 

 Utilizar um dos modelos predefinidos do Word 2010, selecionando a opção Modelos Instalados; 

 Aceder ao site do Office Online e utilizar os inúmeros modelos que são disponibilizados. 

 

Exemplo: criação de um documento baseado num modelo – Fax de Equidade 
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5. Abrir um Ficheiro 

O acesso a um documento já existente (gravado em suporte local, na rede ou até na Internet) faz-se por dife-

rentes motivos: visualização, alteração ou impressão. 

Para além de documentos criados no próprio Word, é possível a abertura direta de vários formatos de do-

cumentos de texto, já conhecidos de outras versões do Word, tais como, txt, .rtf, .asc e mesmo de páginas Web 

(.htm, .html). 

De referir a existência de novos formatos de ficheiros, que serão abordados de seguida, na secção dedicada 

à gravação de documentos. 

Para abrir um documento, faça clique no Botão do Office e selecione o comando Abrir, o que fará surgir a 

seguinte caixa de diálogo: 

 

 

As características desta caixa de diálogo são o reflexo da utilização do sistema operativo Windows Vista. Em 

outros ambientes de trabalho, estas funcionalidades comuns a todos os programas do Office 2010 (abrir, gra-

var,...) poderão ter um layout diferente. 

Através da referida caixa poderá, por exemplo: 

 Selecionar a localização dos documentos a utilizar; 

 Recuar para a pasta anteriormente utilizada; 

 Apagar documento; 

 Criar nova pasta; 

 Alterar o modo de visualização dos documentos; 

 Imprimir, renomear, alterar propriedades. 

 

Na zona inferior direita da caixa de diálogo, é possível selecionar a forma de 

abertura do documento: 

 

Tenha em consideração que a abertura de um ficheiro Word criado em ver-

são anterior é sempre realizada em “Modo do Compatibilidade” (ver adiante secção sobre gravação de do-

cumentos). 
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Poderá também abrir documentos do Word 2010 num computador que tenha uma versão anterior, por 

exemplo, Word 2003 (Office 2003 em versão Service Pack 1), desde que tenha instalado previamente o Microsoft Office 

Compatibility Pack respetivo (disponível no centro de transferências da Microsoft). 

 

6. Transição entre Documentos 

Na barra de tarefas são apresentados em simultâneo, os vários documentos abertos (inclusivamente num 

mesmo programa): 

 

Para transitar entre os documentos, poderá ainda utilizar o comando Mudar de Janela no separador Ver e 

selecionar o documento pretendido ou, em alternativa, utilizar as teclas CTRL + F6. 

 
7. Gravar um Ficheiro 

À medida que elabora o seu documento, este vai sendo temporariamente armazenado em memória. Para 

armazená-lo definitivamente num suporte de informação, toma-se necessário gravá-lo. 

Este tipo de operação deve ser realizado várias vezes ao longo do desenvolvimento do documento, evitan-

do o risco da sua perda, total ou parcial, por quebra de energia ou qualquer outro problema, embora o próprio 

Word detenha funcionalidades de gravação automática e de (tentativa) de recuperação de ficheiros. 

Todos os documentos de Word são gravados sob a forma de um ficheiro, identificado através de um nome 

(que deve estar relacionado com o conteúdo do documento). 

 
7.1. O Formato Office XML 

O Office 2010 apresenta um novo formato de ficheiro baseado na linguagem XML (Extensible Markup Lan-

guage), designado por formato Open XML do Microsoft Office e aplica-se ao Word 2010, Excel 2010 e PowerPoint 

2010. 

A linguagem XML caracteriza-se pela elevada portabilidade, o que a posiciona como uma das mais impor-

tantes tecnologias para a partilha de dados entre bases de dados e ambientes de trabalho dos utilizadores. 

As principais vantagens dos ficheiros no formato Office XML são: 

 Elevado nível de compactação da informação; 

 Otimização dos processos de recuperação de ficheiros danificados; 

 Maximização da capacidade de deteção de macros no interior de documentos; 

 Melhor controlo de dados e informações pessoais; 

 Melhor integração entre programas do Office e com aplicações de gestão. 

 

7.2. Extensões de Nome de Ficheiro Predefinidas no Word 2010 

Por defeito, todos os documentos do Word são gravados em formato XML: 

 .docx - documento em formato XML, sem macros; 
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 .docm - documento em formato XML, com macros; 

 

O formato *doc pode continuar a ser utilizado, tanto ao nível da abertura de ficheiros de versões anteriores 

do Office como da própria gravação. 

Para realizar estas ações, são utilizados verificadores de compatibilidade e conversores de ficheiros. 

Por outro lado, perante a indicação da sua gravação em formato Word 97-2003, despoleta uma verifica-

ção automática de compatibilidade, no contexto da qual é verificado se o utilizador inseriu no documento 

funcionalidades não suportadas por esse formato, podendo este removê-las previamente antes da gravação. 

 
7.3. Gravação Inicial 

Assim, quando pretender gravar o seu documento pela primeira vez, deve fazer clique no Botão do Office 

e selecionar o comando Guardar ou Guardar como ou utilizar o botão   

 

 

A partir deste momento, o ficheiro fica gravado com o nome que lhe foi atribuído. Sempre que alterar o fi-

cheiro e pretender gravar essas alterações, utilize o comando Guardar ou o botão mencionado. Quando quiser 

gravar com um nome diferente deve usar o comando Guardar como, também disponível no Botão do Office. 

 

7.4. Gravação com Sumário de Informação 

Antes de proceder à gravação do seu documento, pode preencher um quadro de informações que se pode 

tomar muito útil quando necessitar de pesquisar os seus documentos. 

Para isso, faça clique no Botão do Office e, através do comando Preparar, selecione a opção Propriedades, 

surgindo a seguinte caixa de diálogo: 
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7.5. Gravação com Palavra-Passe 

Utilize esta opção quando pretender gravar o documento com uma password, de forma a restringir o seu 

acesso por outros utilizadores. 

Antes de dar a ordem final de gravação (comando Guardar Como), deve 

fazer um clique, nessa mesma caixa de diálogo, no botão Ferramentas e 

selecionar o comando Opções Gerais. 

Na caixa de diálogo que surge no ecrã, efetue um ou vários procedimentos: 

 Digite a sua password na zona identificada por Palavra-passe para abrir;  

 Digite a password na zona identificada por Palavra-passe para modificar; 

 Se não pretender que os revisores de conteúdo modifiquem acidentalmente o ficheiro, selecione a 

caixa de verificação Recomendado o modo só de leitura. Ao abrir o ficheiro, será perguntado aos revisores 

se pretendem ou não abrir o ficheiro como só de leitura. 

 
 

7.6. Gravação como Web Page 

O Word permite a gravação direta de um documento como uma página Web para publicação na Internet, em 

vários tipos de formatos. 

Podem ser utilizadas formatações que não são suportadas na Web e que são armazenadas com o documen-

to. Embora não surjam ao abrir o documento com o Web 

browser, quando este for reaberto através do Word todas 

essas formatações estarão visíveis e editáveis. 

Para executar estas modalidades de gravação, deverá fa-

zer clique no Botão do Office, selecionar o comando 

Guardar como, opção Outros formatos, indicando o 

nome do ficheiro e a sua localização. 

 

7.7. Proteger Documento 

Para além da já referida opção de gravação/abertura controlada por palavra-passe, o Word 

2010 possibilita-lhe várias outras formas de proteger o seu documento. 
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Uma das mais interessantes funcionalidades a este nível é aquela que se encontra disponível no Friso, sepa-

rador Rever, comando Proteger documento o qual, após acionado, apresentará as opções principais:  

 Restrições de formatação: tem como objetivo limitar os tipos de formatação aplicáveis num docu-

mento, permitindo (ou não) a utilização de determinados tipos de estilos. Será uma opção a utilizar 

quando, por exemplo, pretenda enviar/disponibilizar um documento a outros, impedindo alterações à 

formatação deste. 

 Restrições de edição: bloqueia todo um documento ou apenas 

zonas específicas deste. Esta proteção poderá ser integral (todo o 

documento apenas disponível em formato read-only), dirigir-se a um 

conjunto de parágrafos ou permitir apenas ações de revisão especí-

ficas (por exemplo, inserção de comentários). 

 Iniciar imposição: aplica a restrição identificada ao documento 

corrente. Esta será protegida por uma palavra-passe, que passará a 

ser necessária para (des)ativar a proteção. 

 

7.7.1. Restrições de Formatação 

Para implementar as restrições de formatação no documento corrente 

deverá aceder ao separador Rever e selecionar o comando Proteger documento. 

No painel de tarefas do lado direito, serão apresentadas as opções enumeradas na figura anterior: 

1. Na opção Restrições de Formatação, fazer clique em Definições. 

2. Na caixa de diálogo visualizada no ecrã, fazer clique na opção que limita a formatação a uma sele-

ção de estilos: 

 

3. Na mesma caixa, fazer clique no botão correspondente à opção pretendida. 

4. Confirme se deverão ser removidas as formatações que já existam no documento e que, a partir de 

agora, serão “não aplicáveis” (provavelmente, na maioria das situações, a resposta será Não): 
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5. Ative as opções de proteção definidas, fazendo clique no botão  

6. Indique uma palavra-passe para condicionar a (não) aplicação das referidas formatações (note que 

o documento ficará sem qualquer proteção ao nível de abertura e inserção de texto; porém, apenas 

os utilizadores com conhecimento desta palavra-passe poderão remover a proteção de formatação). 

Poderá verificar que, por exemplo, na barra de ferramentas de formatação, a maioria destas ficou desativa-

da. 

Utilize também o painel lateral para, quando pretendido, desativar a proteção do documento: 

 

 

7.7.2. Restrições de Edição 

Para implementar as restrições de edição no documento corrente deverá aceder ao separador Rever e sele-

cionar o comando Proteger documento. 

1. Na opção Restrições de edição, fazer clique de forma a selecionar 

esta funcionalidade. 

2. Na ação anterior, foi selecionada a opção Sem alterações (só de 

leitura). No entanto, existem outras opções disponíveis, como apresentado na figura seguinte: 

 

3. Com o auxílio do rato, selecione as zonas do texto que pretende manter editáveis (possíveis de alterar). 

Se não existir qualquer área de texto pré-selecionada, a restrição será aplicada a todo o documento. 

4. Identifique quais os utilizadores que poderão edi-

tar o texto. 

 

5. À semelhança da Restrição de Formatação, ative as opções de proteção definidas, fazendo clique no 

botão . 

6. Indique a palavra-passe para acesso à proteção do documento. 

7. Como pode verificar, os parágrafos que foram previamente selecionados como “editáveis” encontram-

se assinalados, indiciando que são possíveis de alterar (o parágrafo aparece entre parêntesis retos).  

 

8. Estas áreas editáveis, são facilmente localizáveis, através dos botões Locali-

zar a próxima área editável e Mostrar todas as áreas editáveis. 

9. Qualquer tentativa de alterar as zonas protegidas será negada. 
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10. Poderá desativar a proteção com o auxílio do botão 

. 

 

Para desativar as restrições, deverá fazer clique sobre a op-

ção Restrições de edição. Neste caso, será necessário con-

firmar a anulação dessas restrições. 

 

 

7.8. Converter Documento de Word em PDF 

É possível, com o Word 2010 realizar a exportação do documento de Word para o formato PDF (Portable Do-

cument Format), muito útil para garantir a integridade do seu layout perante a partilha do ficheiro, a sua visualiza-

ção online e impressão. 

Para executar esta ação, deverá fazer clique no Botão do Office, selecionar o comando Guardar como, 

opção PDF / XPS. 

 

8. Fechar um Documento 

Quando terminar o trabalho com um ficheiro, deve retirá-lo da memória do seu computador (utilize uma 

das seguintes opções): 

 Fazer clique no Botão do Office, selecionar o comando Fechar; 

 Fazer duplo clique no Botão do Office; 

 As teclas Ctrl + F4. 

 

9. Seleção de Texto 

Se possui poucos conhecimentos de Word, a sua primeira preocupação ao criar um novo documento deve 

ser digitar o texto. 

Embora muitas ações possam ser executadas à medida que avançamos na digitação do nosso documento, 

no Word, como em todos os processadores de texto, é quase sempre válido o princípio selecione primeiro e execute 

depois, pois é o que torna mais eficaz a conceção do documento. 

A seleção de texto previamente digitado aplica-se para alterar tipos de letra, alinhamentos de parágrafos, co-

piar e mover texto, entre muitas outras formatações. 

As principais formas de selecionar texto são conseguidas através da ação do rato e/ou do teclado. 

A seguir são indicadas opções para efetuar seleções de texto, utilizando o rato. 

 

9.1. Selecionar uma Palavra 

Posicionar o apontador do rato sobre a palavra a selecionar e fazer um duplo clique. 
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9.2. Selecionar um Bloco de Texto 

Posicionar o apontador do rato no início do texto a selecionar, fazer clique e arrastar até selecionar todo o 

texto pretendido. 

 
9.3. Selecionar um Bloco de Texto (na Vertical) 

Posicionar o apontador do rato no início do texto a selecionar, pressionar a tecla Alt e, sem a largar, pressi-

onar o botão esquerdo e arrastar até selecionar todo o texto pretendido. 

 

9.4. Selecionar uma linha 

Posicionar o apontador do rato no início da linha e fazer um clique. 

 

9.5. Selecionar um Parágrafo 

Posicionar o apontador do rato no início da linha e fazer um duplo clique. 

 

9.6. Selecionar todo o Documento 

Posicionar o apontador do rato no início de qualquer linha, pressionar a tecla Ctrl e fazer um clique. 

 
9.7. Seleção Múltipla de Texto 

É também possível realizar uma seleção de múltiplos blocos de texto. Para tal, selecione o primeiro bloco 

de texto com o auxílio do rato e em seguida, mantendo pressionada a tecla Ctrl, prossiga a seleção de outros 

conjuntos de texto. 

 

10. Características de Automatização na Digitação de Texto 

São assumidas pelo Word um conjunto de características de automatização na digitação de texto, que têm 

como objetivo minimizar os erros do utilizador e aumentar a rapidez na digitação. 

 

10.1. Correção Maiúsculas/minúsculas 

Ao digitar uma palavra, e pretendendo que a inicial fique em maiúsculas, acontece algumas vezes que a tecla 

Caps Lock já se encontre ativada. 

Nessas situações, obtém-se exatamente o inverso do que realmente se pretende, por exemplo: mATEMÁ-

TICA. 

O Word corrige automaticamente a capitalização, transformando a palavra mATEMÁTICA” em “Matemá-

tica”. 
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10.2. Correção Automática de Texto 

10.2.1. Conversão automática de texto 

Ao digitar um número fracionário como, por exemplo, “1/2”, o Word faz automaticamente a conversão pa-

ra “½” Do mesmo modo, “www.sapo.pt” é convertido de imediato numa hiperligação (acesso a um determi-

nado Web site): www.sapo.pt. 

 

10.2.2. Substituição de texto por símbolos 

Alguns símbolos usuais, como é o caso de vários tipos de setas, também 

são convertidos de imediato: 

 

Podem, inclusivamente, ser definidas novas opções de correção automática. Para tal: 

1) Fazer clique no Botão do Office e, seguidamente, no botão Opções do Word. 

2) Selecionar Verificação e fazer clique no botão Opções de Correção Automática: 

 

3) Inserir as novas definições de correção automática pretendidas: 

 

Podem também ser indicadas exceções de correção automática, utilizando o botão correspondente da figura 

anterior. 

 

11. Operações com Blocos 

11.1. Apagar Texto 

As teclas utilizadas para apagar carateres são: Delete e Backspace. A tecla Delete apaga o caracter na posi-

ção do cursor, enquanto a tecla Backspace apaga o caracter à esquerda do cursor. 

Para apagar parte de um texto de uma só vez, o utilizador deve selecioná-lo previamente e, em seguida, 

premir a tecla Delete. 

http://www.sapo.pt/
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11.2. Copiar e Mover Texto 

Para copiar ou mover texto, o utilizador tem de, antes de mais, de especificar ao Word qual a informação 

que pretende. 

Estas operações são feitas em duas fases: 

1. Envio da informação selecionada para o Clipboard. 

2. Inserção da informação na posição do cursor. 

A segunda fase pode ser feita no documento onde se realizou a primeira, num documento diferente deste 

ou até num outro programa do Office. 

 

1ª Fase: 

 Selecione o texto a copiar ou mover. 

 No separador Base, faça clique no botão ou . Como alternativa aos botões, pode utilizar as 

teclas Ctrl + C e Ctrl + X, respetivamente. 

 

2 Fase: 

1. Posicione o cursor na zona onde quer inserir a duplicação do texto (ou para onde o quer mover). 

No separador Base, faça clique no botão . Como alternativa, pode utilizar as teclas Ctrl + V. Através 

desse botão, é também possível controlar diferentes possibilidades de colagem de texto. 

 

11.3. Anular e Refazer uma Ação 

Para anular a última ação (ou algumas das últimas ações realizadas), fazer clique no botão Anular . 

O botão seguinte faz o inverso, ou seja, anula a ação do último Anular, refazendo-a (Repetir) . 

 
12. Pesquisa e Substituição de Texto 

12.1. Pesquisa de Texto 

Para localizar uma palavra ou frase num texto, pode recorrer a uma operação de pesquisa, executando, para 

isso, as seguintes etapas: 

1) No separador Base, fazer clique na opção Localizar  

 

2) Selecione as opções de localização pretendidas: 
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As principais opções nesta caixa de diálogo, visualizadas com o auxílio do botão Mais/Menos, são: 

 Localizar: escreva o texto que pretende pesquisar; 

 Apenas palavras inteiras: selecione para não pesquisar no interior das palavras; 

 Utilizar carateres universais: selecione para distinguir maiúsculas de minúsculas; 

 Localizar todas as flexões da palavra: a substituição é realizada não só em relação à palavra indi-

cada, mas também em relação a outras formas gramaticais. Por exemplo: 

 

 Realçar todos os itens encontrados em: para que sejam destacados no documento todos os 

itens selecionados pela ação de Localizar. 

3) Inicie a pesquisa fazendo clique no botão Localizar Seguinte. 

Este procedimento deteta a primeira ocorrência da(s) palavra(s) especificada(s) em Localizar. Para 

pesquisar as próximas ocorrências, repita de novo a etapa 2 ou feche a caixa de diálogo e tecla Shift + 

F4. Em alternativa, utilize os botões com setas azuis no canto inferior direito do ecrã. 

 

12.2. Substituição de Texto 

Paralelamente à localização de texto no documento, é possível executar uma ação de pesquisar e substituir. 

A caixa de pesquisa e substituição é uma só, pelo que bastará selecionar o separador seguinte identificado 

com a palavra Substituir. (Claro que poderá também utilizar o separador Base e fazer clique na opção Substi-

tuir). 



++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ 

  
 

21 

 

Para além das opções idênticas ao Localizar: 

 Substituir por: escreva o texto que irá substituir aquele que foi indicado em Localizar. Se pretende subs-

tituir todas as ocorrências de uma determinada expressão, clique no botão Substituir Tudo. 

Poderá, no entanto, encontrar a ocorrência e decidir depois se faz ou não a substituição. Para isso, clique no 

botão Localizar Seguinte para encontrar a palavra e, em seguida, no botão Substituir para substituir ou no-

vamente no botão Localizar Seguinte para continuar a pesquisa sem fazer a substituição. 

 

13. Verificação Ortográfica 

O Word coloca à disposição do utilizador um conjunto de ferramentas de verificação, que vão desde a cor-

reção ortográfica até dicionários de sinónimos. 

 

13.1. Deteção Automática de Idioma 

Nas ferramentas de verificação ortográfica do Office encontramos a funcionalidade Deteção Automática 

de Idioma. 

Isto significa que, dependendo da versão do Office utilizada, o próprio Word deteta automaticamente a lin-

guagem do texto e utiliza os dicionários de sinónimos e gramaticais apropriados. 

A deteção automática de idioma funciona inclusivamente em relação a parágrafos distintos num mesmo do-

cumento. 

Na barra de estado é visualizado o idioma ativo no momento. 

 

13.2. Correção Ortográfica e Gramática 

A correção ortográfica e gramatical é aplicada sobre todo o texto no documento ou sobre um determinado 

conjunto de texto pré-selecionado. Ao encontrar uma palavra que não conste do dicionário, são dadas várias 

sugestões para substituição. O utilizador tem sempre como alternativa digitar uma nova palavra de substituição, 

independentemente das sugestões do Word. 

Etapas na sua utilização: 

1) No caso de não pretender verificar todo o documento, selecionar o texto. 

2) No separador Rever, fazer clique no botão Ortografia e Gramática. 

Ao detetar a primeira palavra incorreta, surgirá no ecrã a caixa de diálogo para a respetiva correção: 
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3) Escolha a palavra adequada na lista apresentada e clique no botão Alterar. Se pretender manter a pala-

vra original, deve fazer clique no botão Ignorar, pelo que o Word continua a pesquisa. 

4) O Word continuará a pesquisa até terminar o documento/seleção ou se fizer um clique no botão Can-

celar. 

Está também predefinida a correção ortográfica automática, a acompanhar a digitação pelo utilizador. 

Ao ser detetada uma palavra que não conste do dicionário, é sublinhada a vermelho. Se fizer um clique so-

bre ela com o botão direito do rato, serão eventualmente sugeridas alternativas e a 

possibilidade de ativar o spelling ou até de mudar de idioma. 

 

As opções ortográficas e gramaticais podem ser acedidas da seguinte forma: 

1) Fazer clique no Botão do Office e, seguidamente, no respetivo menu, 

no botão Opções do Word. 

2) Selecionar Verificação e personalizar as opções pretendidas. 

 

13.3. Dicionário de Sinónimos 

O dicionário de sinónimos (Thesaurus) representa um normal dicionário, que sugere um conjunto de pa-

lavras alternativas à palavra pesquisada. 

Etapas na utilização do dicionário de sinónimos: 

1) Selecionar a palavra pretendida (se desejar um sinónimo para uma palavra 

que não está digitada no documento, basta ativar o dicionário e inserir essa 

palavra no retângulo Procurar da próxima caixa de diálogo); 

2) No separador Rever, fazer clique no botão Dicionário de sinónimos. 

Como pode verificar na figura ao lado, surgem várias opções apresentadas co-

mo sinónimos da palavra tema. 

Poderá substituir a palavra original fazendo um simples clique sobre a seta late-

ral a esta e selecionando a opção Inserir. 

 

13.4. Hifenização 

A hifenização de parágrafos é extremamente útil para minimizar o excesso de espaços entre as palavras. A 

hifenização do Word funciona de dois modos diferentes: 
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 Automaticamente, ficando ativa para todo o documento e funcionando em simultâneo com a digi-

tação do texto; 

 Manualmente, aplicada por ordem do utilizador a determinado(s) parágrafo(s). 

 

13.4.1. Hifenização automática 

1. No separador Esquema de Página, fazer clique no 

botão Hifenização e selecionar a opção Automática. 

2. Se pretender personalizar, selecione Opções de Hife-

nização e altere estas através da respetiva caixa de diá-

logo. 

 

13.4.2. Hifenização manual 

1. Selecionar o(s) parágrafo(s) pretendido(s). 

2. No separador Esquema de Página, fazer clique no botão Hifenização e selecionar a opção 

Manual. 

O parágrafo selecionado será verificado, sendo sugeridos vários pontos de hifenização possíveis, à escolha 

do utilizador:  

 

Se não pretender utilizar a sugestão de hifenização, pode deslocar o cursor para outra posição marcada com 

“-“ e só então fazer clique no botão Sim. 

 
13.5. Tradução 

Tradução de palavras ou expressões entre dois idiomas do Word, a partir do tex-

to inserido no documento ou de um conjunto de texto digitado diretamente no 

painel de tarefas (desde que esses idiomas constem do dicionário de idiomas insta-

lado). 

Para ativar esta funcionalidade, aceder ao separador Rever e fazer clique no bo-

tão Traduzir. 
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14. Formatação 

A formatação de um documento consiste em dar uma maior ênfase a determinados conjuntos de informa-

ção, de forma a realçá-los no texto. Quase todos os tipos de formatações podem ser aplicados durante a elabo-

ração do documento ou após a digitação do texto. 

Com a prática, chegará à conclusão que ambas as situações se completam, sendo utilizadas consoante os 

objetivos e a experiência do utilizador. Neste manual iremos considerar que o texto já se encontra digitado, 

sendo as formatações aplicadas à posteriori. 

 

14.1. As Opções Genéricas de Formatação 

Com o Word 2010, a generalidade das opções de formatação mais comuns encontram-se predefinidas no 

separador Base. 

Iremos exemplificar a generalidade das ações inerentes aos botões nela contidos. No entanto, alguns deles 

são utilizados em praticamente todos os documentos que elabore: 

 

 
14.2. Formatação de Carateres 

A formatação específica de carateres consiste em quatro aspetos principais: 

 Tipos de letra; 

 Tamanho; 

 Atributos; 

 Cores. 

No separador Base acima mencionado, tem acesso a todos os tipos de letra instalados e suas dimensões, 

mas apenas aos principais atributos. 

Assim, existem situações em que pode ser necessário aceder à caixa de diálogo para formatação de carateres, 

através do botão do grupo Tipo de letra: 
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Alteração dos tipos de letra 

Depois de digitar o texto, a forma mais simples de alterar o tipo de letra é utilizar a barra de formatação: 

1) Selecione o texto que pretende formatar com o rato ou teclado. 

2) Selecione o tipo de letra: 

 

 

Tamanho dos carateres 

Tal como os tipos de letra, também a forma mais simples de alterar a sua dimensão é através da barra de 

formatação: 

Garamond 10 

Garamond 12 

Garamond 15 

 

 

Atributos 

Cinco atributos estão presentes diretamente no separador Base: 
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Na caixa de diálogo de formatação de carateres, não só poderá escolher diferentes tipos de sublinhados, 

como aplicar uma cor diferente ao “sublinhado” em relação à cor do próprio texto: 

 

 

Realçado e cores do texto 

Se possuir uma impressora a cores, ou mesmo devido a necessidades de consulta/destaque de texto no ecrã, 

poderá também formatar o seu texto em Word com as cores e realçados disponíveis. 

Alguns utilizadores, já com uma maior experiência em tratamento de texto, poderão otimizar o seu trabalho, 

indicando as principais formatações através do teclado. 

 

 

Estilos de texto 

É também possível a criação, visualização, seleção, aplicação e até ações de limpar 

formatação, utilizando as opções do separador Base e a caixa de diálogo dos estilos, 

através do botão respetivo: 
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15. Formatação de Parágrafos 

A formatação de parágrafos no Word é um dos principais fatores que influencia a apresentação de um do-

cumento. 

Uma forma bastante prática de visualizar as formatações no seu documento é fazer clique no botão  no 

separador Base: 

Cada símbolo ¶ representa o final de um parágrafo e surge sempre que o utilizador pressiona a tecla Enter. 

Iremos descrever, em seguida, as formatações de parágrafos mais importantes para os seus documentos do 

dia a dia: 

 Alinhamento de texto; 

 Espaçamento entre linhas; 

 Avanços/margens temporárias; 

 Tabulações; 

 Limites; 

 Marcas e numeração. 

 

15.1. Alinhamento de texto 

Embora os alinhamentos de texto possam ser aplicados através da caixa de diálogo do grupo Parágrafo no 

separador Base, estão também disponíveis sob a forma de botões nesse separador, o que os toma muito mais 

práticos de utilizar. 

 

 
Alinhamento à esquerda 

 

 
Alinhamento centrado 

 

 

Alinhamento à direita 

 

 

Alinhamento justificado 

 

 

15.2. Espaçamento entre linhas 

É predefinido o espaçamento entre linhas do tipo Simples. No entanto, é possível modificá-lo através da 

caixa de diálogo do grupo Parágrafo no separador Base, ou do botão . 
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Na caixa de diálogo que surge no ecrã, poderá escolher a opção Espaçamento entre linhas, pode também 

verificar a existência da opção Alinhamento, com as várias hipóteses de alinhamento anteriormente exemplifi-

cadas. 

 

15.3. Avanços / Margens temporárias 

Num documento do tipo “Documento em branco”, as margens esquerda e direita estão predefinidas em 3 

cm. 

No entanto, existem ocasiões em que se torna necessária a alteração temporária das margens numa determi-

nada zona do texto — a esta ação chama-se, normalmente, Avanço. 

Existem três processos de “avançar” um (ou vários) parágrafo(s): 

 Através da caixa de diálogo do grupo Parágrafo no separador Base (opções Avanço Esquerda, 

Direita e Especial) e no separador Esquema de Página: 

 

 

 Através do botão de margens e tabulações no lado esquerdo da régua:   

 Através do rato, alterando a posição dos sinais das margens, na régua. 

 

Será esta terceira hipótese que irá ser exemplificada. 

 

Avanço à Esquerda 
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Selecione o parágrafo e, com o apontador do rato posicionado sobre o pequeno quadrado do sinal da mar-

gem esquerda, arraste-o até à posição pretendida: 

 

Ao largar o rato, o avanço está terminado: 

 

Existem outros avanços possíveis de executar através do rato, com a deslocação dos respetivos sinais das 

margens: 

Avanço Pendente 

O Avanço Pendente afeta apenas a margem esquerda a partir da segunda linha do texto. 

(Arrastar o triângulo inferior da margem esquerda) 

 

 

Avanço de Primeira linha 

O Avanço de Primeira linha afeta apenas a margem esquerda da primeira linha do texto. 

(Arrastar o triângulo superior da margem esquerda) 

 

 

Avanço à Direita 

A sua aplicação é semelhante ao Avanço à Esquerda, provocando uma alteração temporária na margem 

direita, em todas as linhas que constituem esse parágrafo. 
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(Arrastar o triângulo da margem direita) 

 

 

15.4. Tabulações 

A utilização de tabulações num documento é muito importante para a di-

gitação de texto alinhado na vertical (em pequenas colunas). 

Existem no Word cinco tipos de tabulações, representadas por diferentes símbolos, no canto esquerdo da 

régua (o símbolo muda de forma, fazendo sobre ele um clique com o rato): 

Tabulação à esquerda   

Tabulação à direita  

Tabulação ao centro   

Tabulação decimal   

Tabulação barra  

 

A colocação de tabulações pode ser feita de duas formas: 

 Através do botão Tabulações, da caixa de diálogo do grupo Parágrafo no separador Base ou 

Esquema de Página. 

 

 

 

 

 

 

Selecionando o Tab pretendido e colocando-o na régua através de um clique do rato. 

Nota: Pode colocar as tabulações antes de começar a escrever o texto ou depois de o escrever, utilizando a 

tecla do tabulador para “saltar” de um tab para outro (tecla TAB do teclado). 

Ao fazer Enter, as tabulações que estava a utilizar passam a estar disponíveis também nesse novo parágrafo. 

Em seguida, é apresentado um pequeno exemplo de um texto onde, por razões de apresentação vertical da 

informação, seria aconselhável aplicar vários tipos de tabulações. (No exemplo tem aplicadas as seguintes tabu-

lações: à esquerda, ao centro, tabulação barra e duas tabulações à direita): 
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As linhas imaginárias na figura anterior, mostram o alinhamento de cada tipo de tabulação. 

Ao contrário de todas as outras tabulações, a Barra não tem como objetivo alinhar carateres num parágrafo, 

mas sim permitir a inserção de uma linha vertical que aumenta à medida dos próprios parágrafos. 

Se pretender alterar alguma tabulação, depois de colocada e depois de ter digitado o texto, deve selecionar 

todo o texto afetado por essa tabulação e, com o rato, mover a tabulação ao longo da régua. 

Para eliminar uma tabulação, deve também selecionar o texto e arrastá-la da régua para a zona de digitação 

do documento, sendo esta automaticamente apagada. 

Em alguns casos, torna-se necessário “unir” as palavras entre as tabulações com um pequeno tracejado ou 

pontilhado, designados por Carateres de Preenchimento: 

 

Para isso, deve selecionar o texto tabulado que pretende “unir”, acedendo, em seguida, ao botão Tabula-

ções, da caixa de diálogo do grupo Parágrafo. 

Por cada tabulação que deseje “unir”, deve primeiro selecionar a sua posição na régua, qual o tipo de Ca-

racter de Preenchimento e fazer um clique no botão Definir, como no exemplo: 

 
Deve fazer isto para todas as tabulações que pretende unir, com exceção da primeira (no nosso exemplo, 

daquela que está colocada na posição 0,95 cm) e das tabulações “barra”. Ao terminar de definir a última tabula-

ção com preenchimento, faça clique no botão OK. 

 

15.5. Limites 

Na apresentação de um documento é muito utilizada a colocação de linhas a enquadrar um determinado 

conjunto de texto. 

Os Limites podem ser aplicados a um grupo de carateres, a um ou vários parágrafos selecionados ou até 

em relação a uma ou várias páginas, tendo em conta as margens neles definidas. 
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Um Limite poderá ser também a inserção de uma linha horizontal com o objetivo de separar duas zonas de 

um documento. 

Etapas para colocar um limite num parágrafo de texto: 

1. Selecionar o texto. 

2. Utilizar a barra de botões, surgindo as opções de limites mais simples.  

 

 

 

 

 

 

 

Poderá também escolher o comando Limites e Sombreado, existente na barra de botões, ou utilizar o bo-

tão Limites de Página, no grupo Fundo de Página, separador Esquema de Página, ao que surge a seguinte 

caixa de diálogo: 

 

3. Selecionar qual o tipo de limite pretendido, tipo de linha, cor da linha, largura da linha. 

Para além dos “tradicionais” enquadramentos, estão disponíveis, outras funcionalidades: 

 

Enquanto as duas primeiras opções de limites só estão disponíveis para aplicação no interior de uma tabela, 

a aplicação das linhas horizontais pode ser realizada em qualquer ponto do documento: 

A linha é inserida como um objeto independente, pelo que pode ser movida com o rato para qualquer pon-

to do documento. 

Poderá mesmo aplicar um limite às páginas do seu documento, utilizando para isso as opções Limites da 

Página: 
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Utilizando as opções das páginas anteriores poderá, aplicar os limites apenas a um conjunto de carateres 

(limite aplicado ao texto). 

 

15.6. Marcas e Numeração 

A colocação de marcas e a numeração automática de parágrafos pode assumir várias formas no Word, desde 

apenas símbolos, letras, números sequenciais ou multiníveis. 

 

15.6.1. Marcas 

As Marcas são normalmente utilizadas para destacar um conjunto de tópicos num documento. Para colo-

car esses símbolos no início de cada parágrafo de uma determinada seleção, deve: 

1. Digitar o texto. 

2. Selecionar os parágrafos pretendidos. 

3. Se pretender colocar a Marca que esteja em uso (assumida), fazer um clique no botão  

Se pretender escolher a Marca (ou definir nova), selecione a seta 

de opções à direita do referido botão. 
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15.6.2. Numeração simples 

As etapas de numeração são muito semelhantes às das marcas: 

1. Digitar o texto. 

2. Selecionar os parágrafos pretendidos. 

3. Se pretender colocar a numeração em uso, fazer um clique no botão . 

Se pretender selecionar o tipo de Numeração, definir a formatação (por exemplo, mudar o tipo de letra) ou 

o seu formato (por exemplo, iniciar por um número diferente de “1”), selecione a seta de opções à direita do 

referido botão: 

 

 

15.6.3. Numeração destacada 

A numeração destacada está relacionada com a necessidade de escrever parágrafos de texto com níveis dife-

rentes (por exemplo, tópicos e seus subtópicos na introdução de um relatório): 

Etapas para a numeração destacada: 

1. Digite o texto sem qualquer numeração, tabulação ou alteração de margens. 

2. Com o auxílio do botão de Aumentar Avanço , selecione os parágrafos correspondentes aos 

subtópicos e altere a sua margem esquerda: 

 

3. Selecione todos os parágrafos que pretende numerar. 

4. Se pretender colocar a numeração em uso, fazer um clique no botão . 



++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ 

  
 

35 

Para alterar o tipo de numeração destacada, definir a formatação (por exemplo mudar o estilo da lista) ou o 

seu formato (por exemplo, iniciar por um número/símbolo diferente), selecione a seta de opções à direita do 

referido botão: 

 

 

15.6.4. Estilos de Lista 

O Word possibilita a criação de estilos para associação a “listas numeradas” ou listas de numeração destaca-

da”. 

Para tal, na caixa de diálogo anterior, selecionar a opção Definir Novo Estilo de Lista. 

 

 

15.6.5. Criação automática de marcas e numeração simples 

As opções assumidas no Word permitem que se apliquem marcas ou numeração simples num conjunto de 

parágrafos, através da interpretação dos carateres digitados pelo utilizador. 

O seu funcionamento é o mais simplificado possível: 

1. Ao iniciar um parágrafo, digite o(s) símbolo(s) que irão indicar qual a marca a aplicar (por exemplo, 

um “*“ irá originar “_“). 
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2. Ao fazer Enter no fim do parágrafo, o Word aplica de imediato a marca: 

 

Se pretender, poderá também utilizar a numeração automática, como exemplificado em seguida… 

 

… estando disponíveis várias hipóteses de numeração simples, aplicada automaticamente: 

 

 

15.6.6. Formatação assumida nas Listas Numeradas e Marcas 

Ao digitar um determinado parágrafo iniciado por um caracter que deixe antever ao Word que existirá uma 

numeração, este continuará automaticamente a numeração, adaptando a formatação do parágrafo anterior ao 

que estiver a ser digitado. 

No exemplo seguinte, ao teclar Enter, será assumida a 2ª linha numerada e o atributo “negrito”, até surgir o 

caracter “:“: 

 

 

16. Cabeçalhos, Rodapés e Numeração de Páginas 

Em documentos livres (por exemplo, tipo relatório) torna-se, por vezes, necessário a colocação de Cabeça-

lhos e Rodapés. 

O Word possui vários tipos de cabeçalhos e rodapés disponíveis: 

 Cabeçalho da primeira página; 

 Cabeçalho para as páginas ímpares; 

 Cabeçalho para as páginas pares; 

 Rodapé da primeira página; 

 Rodapé para as páginas ímpares; 

 Rodapé para as páginas pares. 
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Se não alterarmos a configuração predefinida da página, existe apenas um cabeçalho e um rodapé, o que é 

normalmente suficiente para os nossos documentos. 

No Word 2010, as opções de controlo dos cabeçalhos e rodapés estão aces-

síveis através do separador Inserir. 

 

16.1. Colocar um Cabeçalho/Rodapé 

Selecionando a seta de opções na parte inferior do botão Cabeçalho, por exemplo, tem acesso a uma gale-

ria de cabeçalhos incorporados, que poderá selecionar para inserção no seu documento: 

 

Estes não só apresentam layouts diferenciados, como já têm associadas - sem ação específica do utilizador - 

funcionalidades geradoras de páginas ímpares/pares, numeração de páginas, secções de texto no cabeçalho, 

entre outras. 

 

 

A partir das Ferramentas de Cabeçalho e Rodapé é possível controlar a totalidade de características des-

tes: 

 

 

Destas, destacamos os botões de navegação entre os diferentes cabeçalhos e rodapés de um documento, as-

sim como as opções e as margens (posição) daqueles. 
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Se pretender, por exemplo, cabeçalhos e rodapés diferentes para páginas ímpares e pares, deve selecionar as 

opções respetivas no separador ou, em alternativa, modificar a configuração da página na caixa de diálogo Con-

figurar Página, no separador Esquema de Página. 

A qualquer momento poderá editar o conteúdo de um cabeçalho/rodapé, fazendo sobre este um duplo cli-

que ou utilizando o comando Editar Cabeçalho, disponível na parte inferior da galeria de cabeçalhos. 

O comando Remover Cabeçalho é aplicável ao cabeçalho/rodapé que estiver aplicado na página em que 

se encontrar o cursor. 

 

O comando Remover Cabeçalho é aplicável ao cabeçalho/rodapé que estiver aplicado na página em que 

se encontrar o cursor. 

Depois de selecionar, inserir e/ou editar a informação pretendida, faça clique sobre o botão Fechar, no ex-

tremo direito do separador. 

 

16.2. Inserção e alteração da Numeração de Página 

Sempre que se inicia um documento, a numeração de página assume o valor 1. No entanto, se o documento 

for bastante extenso e estiver dividido em mais do que um ficheiro, pode ser necessário que a primeira página 

corresponda, por exemplo, ao n° 25. 

Por outro lado, também pode alterar o estilo de numeração (1, II, III, ...; a, b, e, ...). Embora a numeração 

possa ser alterada no interior do próprio processo de criação de um cabeçalho/rodapé , essa numeração poderá 

ser também inserida sem existir qualquer outra informação adicional nestes. 

No Word 2010 esta funcionalidade encontra-se mais desenvolvida e o seu controlo está também acessível 

através do separador Inserir. 

Existem três zonas predefinidas para inserção da numeração de página: 

 Início da Página, correspondente à inserção no interior de um cabeçalho; 

 Fim de Página, correspondente à inserção no interior de um rodapé; 

 Margens da Página, esquerda ou direita, com inserção após o limite da margem lateral. 

 

 

Qualquer uma dessas opções disponibiliza um conjunto de layouts predefinidos: 
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Também é possível inserir o número de página no exato local em que se encontra posicionado o cursor, 

mas na prática essa funcionalidade só é eficaz quando este se encontra no interior de um cabeçalho ou rodapé. 

Para tal, deve escolher a opção Posição Atual. 

As funcionalidades de formatação da numeração de página estão acessíveis através da caixa de opções prin-

cipais. Temos a possibilidade de iniciar a numeração num valor específico, ou alterar o formato do número: 

 

 

16.3. Folhas de Rosto Pré-formatadas 

Para além da aplicação de cabeçalhos e rodapés predefinidos, no Word 2010 também poderá inserir, criar e 

gerir folhas de rosto, pré-formatadas, a aplicar no documento. 

Para utilizar esta nova funcionalidade, posicione-se no separador Inserir e faça clique no botão Folha de 

Rosto: 



++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ 

  
 

40 

 

Para além da inserção de texto, de acordo com as referências do layout que selecionar, poderá também re-

formatar alguma secção do “modelo” ou mesmo eliminá-la (selecione previamente esta com o rato). 

 

Está predefinido que a folha de rosto é sempre a primeira página do documento (pois é habitualmente utili-

zada como capa de documento). No entanto, se fizer clique com o botão direito do rato sobre o modelo pre-

tendido, poderá optar por uma localização alternativa, assim como aceder a opções de alteração das característi-

cas da folha e de organização destas: 

 

 

17. Tabelas 

As tabelas em Word são utilizadas para inúmeras funções, desde a organização da informação a cálculos 

numéricos. 
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Os exemplos com tabelas em Word serão relacionados apenas com a sua utilização para uma melhor apre-

sentação da informação. 

Estrutura de uma Tabela 

Qualquer tabela em Word tem a seguinte estrutura: 

 Linhas (na horizontal); 

 Colunas (na vertical); 

 Células (interseção de uma linha com uma coluna). 

 

O número de linhas e colunas de uma tabela é determinado na sua criação, embora possa ser alterado poste-

riormente. 

 

17.1. Criar uma Tabela 

Existem várias hipóteses de criação de uma tabela: 

 No separador Inserir, fazer clique na seta das opções do botão Tabela e selecione o comando In-

serir Tabela: 

 

Está predefinida uma tabela de cinco colunas por duas linhas, o que poderá ser alterado digitando um novo 

valor ou utilizando as setas. A largura das colunas está definida em Autom. 

 Através do mesmo separador e comando, definir “visualmente” as caracte-

rísticas da nova tabela: 

 

 Através do mesmo separador e comando, “desenhar” a tabela. 

Deste modo, o desenho da tabela, através da ferramenta Desenhar Tabela , permite 

não só o seu dimensionamento, como a criação de linhas e colunas. 

 

 Através do teclado, digitando “+“ e “-“ em representação das colunas da tabela: 
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A inserção de dados na tabela segue as regras de formatação de texto como em qualquer outra zona de um 

documento. 

Para o utilizador se deslocar rapidamente entre as várias células da tabela, deve utilizar as teclas Tab (para 

avançar da esquerda para a direita) e Shift + Tab (no sentido oposto). Como as células de uma tabela são con-

sideradas áreas independentes umas das outras, podem ter diferentes formatações. 

Ao inserir uma tabela e mantendo o cursor posicionado no interior desta, são ativados os separadores de 

formatações das tabelas, Ferramentas da Tabela, Estrutura e Esquema: 

 

 

 

17.2. Tabelas Aninhadas 

Uma das funcionalidades mais interessantes na conceção de tabelas no Word é a possibilidade de criar Ta-

belas aninhadas, ou seja, inserir tabelas no interior de outras. 

Para isso, basta posicionar o cursor na célula no interior da qual pretende inserir a tabela e recorrer a uma 

das formas de inserção anteriormente apresentadas: 

 

 

17.3. Alinhar Texto na Vertical e Horizontal 

Após inserir uma tabela e digitar o texto no seu interior, poderá proceder a vários tipos de alinhamentos 

através do separador Esquema. 

Para aplicar um tipo de alinhamento, basta selecionar a(s) célula(s) onde pretende aplicá-lo e fazer clique so-

bre o botão pretendido. 
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17.4. Mover Tabela 

Pode utilizar o rato para mover a tabela no seu documento, como se se tratasse de um qualquer objeto (por 

exemplo, uma figura). 

Ao posicionar o apontador do rato sobre a tabela, surge no seu canto superior esquerdo um novo símbolo 

que, ao ser arrastado com o auxílio do rato, permite a movimentação da tabela: 

 

 

17.5. Copiar Tabela por Arrastamento 

Também é possível realizar uma cópia integral da tabela (estrutura e conteúdo das células), arrastando-a 

com o auxílio do rato, ao mesmo tempo que mantém pressionada a tecla Ctrl: 

1.Ação de copiar a tabela 2. Resultado 

  

 

17.6. Alterar Limites à Tabela 

Aquando da inserção de uma tabela, é automaticamente aplicado um limite em linha “simples” (exterior e 

interior). 

Se pretender alterar o tipo de limite, antes ou depois da tabela estar preenchida, deve: 

1. Selecionar toda a tabela: com o cursor no interior desta, aceder ao separador 

Esquema e no grupo Tabela, comando Selecionar, opção Selecionar Tabela. 

2. Aceder à caixa de diálogo do separador Estrutura e selecionar os limites 

pretendidos: 
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17.7. Inserção e Apagamento de linhas e Colunas 

Inserir linhas numa tabela 

O método de inserção varia consoante se pretenda inserir entre outras linhas da tabela ou depois da última 

linha. Para inserir após a última linha, basta posicionar o cursor na última célula e pressionar a tecla Tab. 

No entanto, se desejar inserir uma linha entre outras que já estão preenchidas com dados, poderá utilizar as 

opções de inserção de linhas, por cima ou por baixo da linha onde o 

cursor está posicionado. 

Para inserir a linha, aceda ao separador Esquema e, no grupo Li-

nhas e Colunas, fazer clique no botão Linha Acima ou Linha Abai-

xo. 

 

17.8. Inserir colunas numa tabela 

Tenha em consideração as seguintes observações: 

1. Ao inserir novas colunas, a largura das colunas existentes é automaticamente corrigida, para que a ta-

bela não ultrapasse, em dimensão, a margem direita do documento. 

2. A nova coluna poderá ser inserida à esquerda ou à direita da coluna onde o cursor está posicionado. 

 

Para inserir a coluna, aceda ao separador Esquema e, no grupo Li-

nhas e Colunas, fazer clique no botão Inserir à Esquerda ou Inserir à 

Direita, consoante o tipo de inserção pretendida. 

 

17.9. Apagar linhas ou colunas 

Independentemente das linhas/colunas conterem texto, deve selecionar as que pretende elimi-

nar e, no já referido separador Esquema, selecionar no comando Eliminar, a opção Eliminar 

Colunas ou Eliminar Linhas. 

 

17.10. Redimensionar Tabela/Linhas/Colunas 

A qualquer momento é possível alterar a largura das colunas ou a altura das linhas de uma tabela. 

Este tipo de ações pode ser realizado: 

 Manualmente, com o auxílio do rato, posicionando-o sobre o limite que separa a linha/coluna e alte-

rando a sua dimensão; 

 Automaticamente, através de algumas opções do separador Esquema, grupo Tamanho da Célula. 

Neste último caso, encontrará na figura seguinte várias opções de ajuste automático: 

 

As opções disponíveis a nível de ajuste automático permitem a adaptação da largura das colunas em relação: 
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 Ao texto digitado nas células (Ajuste Automático ao Conteúdo); 

 Ao espaço existente entre as margens esquerda e direita do documento (Ajuste Automático à Ja-

nela); 

 A uma largura fixa de coluna (Largura de Coluna Fixa); 

 À divisão proporcional da largura da tabela pelas colunas existentes (Distribuir Colunas). 

 

Na figura anterior verificamos que esta última opção poderá também ser aplicada às linhas da tabela, de 

forma a colocá-las todas com a mesma altura (Distribuir Linhas). 

Se pretender, poderá também alterar a largura das colunas segundo o processo utilizado para alterar as mar-

gens, ou seja, utilizando a régua: 

1. Ao selecionar a coluna (ou posicionar o cursor), pode verificar que a régua é alterada. 

2. Posicionando o apontador do rato na zona divisória das colunas, este transforma-se numa pequena 

seta dupla: a sua deslocação serve de “comando rápido” para alteração da largura das colunas. 

Se, ao redimensionar a coluna com o rato, pressionar em simultâneo as teclas Ctrl e Alt, as colunas à direita 

daquela que está a alterar serão redimensionadas em sincronia, e verá na régua a sua largura real: 

 

 

17.11. Propriedades da Tabela 

Várias características de formatação poderão ainda ser alteradas através do comando Propriedades, no se-

parador Esquema, tais como alteração de alinhamentos, moldagem do texto em relação à tabela, repetição de 

uma “linha de cabeçalho”, entre outras. 
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Para terminar, é de referir de novo as vantagens de utilização dos separadores de formatação da tabela, de-

vido a grande flexibilidade que estes permitem na alteração das linhas e colunas. 

De seguida, exemplifica-se a utilização dos comandos “Desenhar Tabela” e “Borracha” no separador 

Estrutura: 

 

 

18. Utilização de Colunas 

Por razões de layout de um documento específico, poderá ser necessária a utilização de mais do que uma co-

luna de texto. 

A aplicação de colunas pode ser realizada de várias formas. No exemplo seguinte é abordada a possibilidade 

de transformar um bloco de texto em colunas, depois de o mesmo se encontrar digitado da forma “habitual”. 

Etapas a seguir: 

1) Selecionar o texto pretendido. 

2) Aceder ao separador Esquema de Página e, no comando Colunas, fazer clique na opção Mais co-

lunas. 

3) Na caixa de diálogo, selecionar o número de colunas pretendidas e, eventualmente, o espaçamento 

entre elas e o separador: 

 

 

O texto é formatado com as opções selecionadas: 
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19. Quebras de página 

Pode inserir uma quebra de página em qualquer parte do documento, ou pode especificar onde é que o Mi-

crosoft Word posiciona quebras automáticas de página. 

Se inserir quebras de página manualmente em documentos que tenham várias páginas de extensão, poderá 

ter se refazer as quebras de página várias vezes ao editar o documento. Para evitar a dificuldade de ter de refa-

zer várias vezes as quebras de página, poderá definir opções para controlar o local onde o Word posiciona 

quebras automáticas de página. 

 

19.1. Inserir uma quebra de página manual 

1. Clique no local onde pretende iniciar uma nova página.  

2. No separador Inserir, no grupo Páginas, clique em Quebra de Página.  

 

19.2. Impedir quebras de página a meio de um parágrafo 

1. Selecione o parágrafo que pretende impedir que seja dividido por duas páginas.  

2. No separador Esquema de Página, clique em Parágrafo na Iniciação de Caixa de Diálogo e, em 

seguida, clique no separador Quebras de Linha e de Página.  

3. Selecione a caixa de verificação Manter linhas juntas. 

 

19.3. Impedir quebras de página entre parágrafos 

1. Selecione os parágrafos que pretende manter juntos numa única página.  

2. No separador Esquema de Página, clique em Parágrafo na Iniciação de Caixa de Diálogo e, em 

seguida, clique no separador Quebras de Linha e de Página.  

3. Selecione a caixa de verificação Manter com o seguinte. 

 

19.4. Especificar uma quebra de página antes de um parágrafo. 

1. Clique no parágrafo que pretende que se siga à quebra de página.  

2. No separador Esquema de Página, clique em Parágrafo na Iniciação de Caixa de Diálogo e, em 

seguida, clique no separador Quebras de Linha e de Página.  

3. Selecione a caixa de verificação Quebra página antes. 
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19.5. Colocar pelo menos duas linhas de um parágrafo na parte superior ou inferior de uma página 

Um documento com um aspeto profissional nunca termina uma página apenas com uma linha de um novo 

parágrafo nem começa uma página com apenas a última linha de um parágrafo da página anterior. A última 

linha de um parágrafo sozinha no início de uma página é uma linha isolada. Também é uma linha isolada a 

primeira linha de um parágrafo sozinha no final de uma página. 

1. Selecione os parágrafos nos quais pretende impedir as linhas isoladas.  

2. No separador Esquema de Página, clique em Parágrafo na Iniciação de Caixa de Diálogo e, em 

seguida, clique no separador Quebras de Linha e de Página.  

3. Selecione a caixa de verificação Controlo de linhas isoladas. 

 

 

20. Quebras de secção 

Pode utilizar quebras de secção para alterar o esquema ou formatação de uma página ou páginas do docu-

mento. Por exemplo, pode formatar parte de uma página com uma coluna única como duas colunas. Pode 

dividir os capítulos no documento para que a numeração das páginas de cada capítulo comece em 1. Também 

pode criar um cabeçalho ou rodapé diferente para uma secção do documento. 

No Microsoft Office Word 2010, é possível escolher vários esquemas de página da galeria de novos mode-

los de página. Por exemplo, é possível adicionar uma página de coluna única com numa secção de duas colunas 

clicando nessa opção de esquema de página na galeria de modelos de Nova Página. 

 

 

Secção formatada como uma coluna única 

Secção formatada como duas colunas 

 

 

20.1. Tipos de quebras de secção que pode inserir 

As quebras de secção são utilizadas para criar alterações de esquema ou formatação numa parte de um do-

cumento. Pode alterar os seguintes formatos de secções individuais: 

 Margens 

 Tamanho ou orientação do papel 

 Origem do papel para uma impressora 

 Limites de página 
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 Alinhamento vertical do texto numa página  

 Cabeçalhos e rodapés 

 Colunas 

 Numeração de páginas 

 Numeração de linhas 

 Notas de rodapé e notas de fim 

 

Uma quebra de secção controla a formatação da secção do texto que a precede. Ao eliminar uma quebra de 

secção, eliminará também a formatação da secção para o texto anterior à quebra. Esse texto torna-se parte da 

secção seguinte e assume a formatação dessa secção. Por exemplo, se dividir os capítulos de um documento 

utilizando quebras de secção e depois eliminar a quebra de secção no início do Capítulo 2, o Capítulo 1 e o 

Capítulo 2 ficarão na mesma secção e assumirão a formatação que anteriormente era apenas utilizada pelo Ca-

pítulo 2.  

A quebra de secção que controla a formatação da última parte do documento não é mostrada como parte 

do documento. Para alterar a formatação do documento, clique no último parágrafo do documento. 

Os exemplos seguintes mostram os tipos de quebras de secção que pode inserir. (Em cada ilustração, a linha 

a pontilhado duplo representa uma quebra de secção). 

 

20.1.1. Página Seguinte 

O comando Página Seguinte insere uma quebra de secção e inicia uma nova 

secção na página seguinte. Este tipo de quebra de secção é especialmente útil para 

iniciar novos capítulos num documento. 

 

 

20.1.1. Contínua 

O comando Contínua insere uma quebra de secção e inicia a nova secção na mesma pá-

gina. Uma quebra de secção contínua é útil para criar uma alteração de formatação, como 

um número diferente de colunas numa página. 

 

20.1.1. Página Par/Página Ímpar 

O comando Páginas Pares ou Páginas Ímpares insere uma quebra de secção e inicia 

a nova secção na página par ou na página ímpar seguinte. Se pretender que os capítulos 

do documento comecem sempre numa página ímpar ou numa página par, utilize a 

opção de quebra de secção Páginas ímpares ou Páginas pares. 

 

 

20.2. Alterar a formatação ou esquema do documento 

1. Clique no local onde pretende efetuar uma alteração de formatação.  

javascript:AppendPopup(this,'ofheaderandfooter_1')
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2. Poderá querer selecionar uma parte do documento onde pretende inserir algumas quebras de sec-

ção. 

3. No separador Esquema de Página, no grupo Configurar Página, clique em Quebras.  

 

No grupo Quebras de Secção, clique no tipo de quebra de secção que se adequa ao tipo de alteração de 

formatação que pretende efetuar.  

Por exemplo, se estiver a dividir um documento em capítulos, poderá querer que cada capítulo se inicie 

numa página ímpar. Clique em Páginas ímpares no grupo Quebras de Secção. 

 

20.3. Remover alterações do esquema do documento 

Uma quebra de secção define onde ocorre uma alteração de formatação no documento. Ao eliminar uma 

quebra de secção, eliminará também a formatação da secção para o texto anterior à quebra. Esse texto torna-se 

parte da secção seguinte e assume a formatação dessa secção. 

Certifique-se de que está na Vista de rascunho para que possa ver a linha dupla ponteada da quebra de 

secção. 

1. Selecione a quebra de secção que deseja eliminar.  

2. Prima DELETE. 

 

21. Inserção de Objetos 

O Word permite a inserção de vários tipos de objetos no interior de um documento, como por exemplo: 

 Gráficos de Excel ou outra folha de cálculo para Windows; 

 Slides do PowerPoint ou outros programas de apresentações para Windows; 

 Objetos copiados do Paint; 

 Figuras do próprio Word ou criadas no documento; 

 Sons e clips vídeo. 

 

Utilização do Office Art 

O Word contém um conjunto de ferramentas que permite a criação de desenho livre, formas geométricas e 

efeitos especiais com texto, que lhe permitem criar documentos com uma ótima apresentação. 

 

21.1. WordArt 

Para inserir texto nesse efeito, deve: 

1. Aceder ao separador Inserir; 

2. No grupo Texto, fazer clique no botão Wordart: 
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3. Utilizando o separador específico que é ativado pela inserção deste objeto, poderá alterar inúmeros 

tipos de formatações, assim como especificar efeitos adicionais: 
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21.2. Figuras geométricas 

No Word poderá também inserir diretamente figuras geométricas e desenho livre e proceder à sua pormeno-

rizada formatação, sem ter de recorrer à cópia de objetos externos (ex: PowerPoint _ Word). 

Para inserir esses objetos, poderá utilizar o separador Inserir: 

 

 

 

 

Poderá, por exemplo, inserir uma figura predefinida e digitar texto no seu interior, procedendo depois à sua 

formatação: 

 

 

21.3. Inserção de um Objeto do Clipart 

O Office possui um Clip Gallery e um Clip Organizer, que contém um conjunto de novas figuras, sons e clips 

vídeo, que o utilizador pode inserir nos seus documentos, assim como as funcionalidades necessárias para a sua 

organização. 

Estes objetos estão disponíveis no CD-ROM do Office e poderão ser instalados inicialmente ou utilizados a 

partir do próprio CD-ROM, sendo aí obtidos quando necessário. 

Algumas vantagens do ClipArt: 

 A possibilidade de manter a caixa de diálogo aberta enquanto se continua a trabalhar com o documen-

to (através do Painel de tarefas); 

 A deteção de todos os objetos multimédia no PC e a sua identificação automática (se indicado) no Clip 

Organizer, sob a forma de coleções de objetos; 

 Possibilidade de pesquisa de objetos, por local, tipo e/ou palavra-chave de pesquisa. 

 

Para a inserção da figura no documento corrente, deverá: 

1. Posicionar o cursor na zona do documento onde pretende a inserção. 
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2. No separador Inserir, fazer clique no botão ClipArt. 

3. É ativado o Painel de tarefas, posicionado do lado direito do ecrã. 

4. Selecionar a categoria de figuras pretendida e sua localização. Se de-

sejar, poderá pesquisar a figura, utilizando expressões comuns (carros, bar-

cos, natureza,...) através da opção Procurar. Como pode verificar na figura 

seguinte, a seleção de objetos disponível poderá passar pela identificação do 

tipo de “Coleções” de objetos e/ou pelo tipo de objetos multimédia. 

 

Para inserir o objeto no documento de Word, fazer clique sobre este ou utili-

zar a seta apresentada do seu lado direito e selecionar essa opção do menu. 

Depois de a imagem ser inserida, é usual redimensioná-la com o rato, até obter 

a dimensão pretendida. 

Se pretender (re)organizar os objetos multimédia, utilize a opção Organizar Clips no Painel de tarefas, on-

de poderá, entre outras opções, renomear, eliminar, inserir ou mover objetos e coleções: 

 

 

21.4. Envolver Imagem com Texto 

Ao inserir uma figura no documento de Word, irá obter uma situação semelhante ao exemplo seguinte: 

 

 

Em alguns casos, pode ser necessário que o texto envolva a imagem, sendo esta ação designada no Word 

como Moldagem. 
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Como é assumida uma moldagem do tipo “Em linha com o texto”, será necessário alterar essa opção. 

Para isso, deve utilizar o separador específico Formatar (que fica ativo com a inserção da imagem): 

 

 

Faça clique no comando Moldagem de Texto, ou até no botão direito do rato, ativando um dos muitos 

“menus de atalho” disponíveis e selecione o tipo de Moldagem pretendido, de acordo com o efeito que pre-

tende que o texto faça junto à imagem: 

 

A opção Mais Opções de Esquema, permite ter acesso a uma caixa de diálogo, com muitas outras opções 

de formatação da imagem extremamente úteis, como é o caso da sua dimensão, escala e posicionamento no 

documento. 

O resultado obtido será semelhante ao do exemplo seguinte, sem dúvida bastante útil para um posiciona-

mento da imagem em qualquer ponto do texto e sua adaptação automática: 

 

 

21.5. Inserção de um Gráfico de Excel 

Para os utilizadores com alguma experiência no Excel, a inserção de um gráfico de Excel num documento de 

Word pode ser conseguida apenas com uma simples operação de Copiar e Colar: 

1. Abrir o Word e o documento em que pretende inserir o gráfico. 

2. Abrir o Excel e a folha de cálculo com o gráfico que pretende. 

3. Selecionar o gráfico. 

4. Copiar o gráfico, utilizando o botão Copiar no separador Base ou as teclas Ctrl + C. 

5. Transitar para o Word. 

6. Posicionar o cursor na zona onde pretende inserir o gráfico. 

7. Inserir o gráfico no documento, utilizando o botão Colar no separador Base, ou as teclas Ctrl + V 
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Nota: Outras opções de inserção poderão ser conseguidas através da opção Colar especial, do botão Co-

lar: 

 

 

22. Colaboração com Outros Utilizadores 

Existem algumas funcionalidades no Word que otimizam a criação conjunta de documentos por um grupo 

de utilizadores. 

22.1. Inserção de Comentários em Texto 

Numa situação em que vários utilizadores partilhem um mesmo documento, será útil a utilização de comen-

tários sobre as alterações efetuadas. 

1. Posicionar o cursor na zona pretendida ou selecionar o texto sobre o qual deseja um 

comentário. 

2. No separador Rever, fazer clique no botão Novo Comentário. 

3. O texto é marcado, devendo inserir o comentário na área de digitação que é disponibilizada no lado di-

reito do ecrã: 

 

No grupo Comentários do separador Rever, encontrará também as opções de transição entre comentários 

e da sua eliminação: 

 

 

 

 

 

22.2. Registo das Alterações a um Documento 

O objetivo desta funcionalidade é manter e organizar um registo das várias alterações que ocorrem no do-

cumento, o que é especialmente útil quando um mesmo documento é partilhado e suscetível de alterações por 

vários utilizadores. 
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As opções de controlo das alterações a um documento estão acessíveis através do separador Rever. 

Destas, será útil destacar: 

 O registo de novas alterações sobre um documento existente; 

 A aceitação de alterações; 

 A eliminação de alterações. 

 

22.2.1. Registar alterações 

Ativar o registo de alterações, fazendo clique sobre o respetivo botão. 

 

 

A partir deste momento, todas as ações de edição do documento que 

realizar, enquanto este botão se mantiver “pressionado”, serão conside-

radas alterações a registar. 

Se o botão Painel de Revisão estiver igualmente ativo, as alterações 

que forem sendo realizadas sobre o documento vão sendo sumariadas 

neste, identificadas de acordo com a sua tipologia. 

 

 

 

 

22.2.2. Atuar sobre alterações 

Presumindo a abertura do documento por outro utilizador, será agora o momento deste aceitar ou eliminar 

as alterações indicadas. 

A aceitação das alterações pode ser feita com o botão Aceitar no separador Rever  ou de forma ex-

tensiva, a todo o documento, com a opção Aceitar Todas as Alterações, disponível na caixa de opções do 

referido botão. 

 

 

 

Do mesmo modo, também a rejeição de alterações pode ser reali-

zada de forma singular ou face a todas as alterações em simultâneo. 

 

No mesmo grupo Alterações, encontram-se os botões de “navegação” entre as “alterações” (na prática, 

têm função de localização destas), especialmente útil para documentos muito extensos. 
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22.3. Documento em Versão Final 

No contexto da colaboração entre utilizadores, esta nova funcionalidade permite fazer com que um docu-

mento seja apenas acessível como “Só de Leitura”, ou seja, definido como “Final”. 

Neste estado, a digitação de texto, a sua alteração/formatação e respetivos comandos estão desativadas. 

É uma funcionalidade útil para salvaguardar alterações sem necessitar de gerar, por exemplo, uma versão em 

formato .pdf ou de gravar o ficheiro em modo protegido. No entanto, por esta razão, não deve ser entendida 

como uma opção de segurança, já que pode ser desativada por qualquer utilizador, exatamente pelo mesmo 

modo que é ativada, sem a necessidade de qualquer palavra-passe. 

Assim: 

1. Fazer clique no Botão do Office e selecionar o comando Preparar, opção Marcar como Final. 

2. Ao realizar esta ação, irá receber uma ou duas informações sobre a realização e contexto da Mar-

cação como Final: 

 

 

 

Esta ação, como já referido, implica que as funcionalidades de edição sejam desativadas, como exemplifica-

do... 

 

… assim como as informações na barra de estado, respetivamente de Marcado como Final e de bloqueio 

de modificações: 

    

 

23. Inserir Assinatura em Documento 

O Word 2010 permite a aplicação de assinaturas digitais, que podem ser utilizadas como forma de autenticar 

(por exemplo, para aprovação) um documento. É possível aplicar dois tipos de assinaturas: 

 De forma visível, requerendo uma assinatura inserida por um utilizador do documento; 

 Uma assinatura digital invisível. 
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23.1. Adicionar uma linha de assinatura 

1. No separador Inserir, grupo Texto, selecionar no comando Linha de Assinatura a opção Linha 

de Assinatura do Microsoft Office. 

2. Na caixa de diálogo informativa, fazer clique no botão OK. Surge a caixa de Configuração da As-

sinatura, onde deverá inserir as informações de caracterização do signatário: 

 

 

23.2. Aplicar Assinatura 

Ao rececionar o documento, o signatário terá a informação de que o documento necessita de ser assinado: 

 

1. Clique no botão Ver Assinaturas e no painel lateral serão visualizadas as requeridas: 

 

2. Na assinatura pedida, selecione Assinar. É visualizada a caixa de diálogo da inserção da assinatura, 

onde poderá identificar um ficheiro de imagem com a sua assinatura digitalizada: 

 

Esta é inserida no local onde o cursor se encontrava no momento da definição da linha de assinatura: 

 

Tal como no Marcado como Final, as informações da barra de estado e do painel lateral indicam o blo-

queio do documento e que as edições irão invalidar a assinatura digital: 
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23.3. Verificar e anular Assinaturas 

Para tal, utilizar o Botão do Office e selecionar o comando Preparar, opção Ver Assinaturas: 

 

A(s) assinatura(s) válida(s) é(são) apresentada(s) no painel lateral. Se pretender anular esta, utilizar a opção 

Remover Assinatura: 

 

 

 

Após concretização, a ação de remover uma assinatura não é passível de anulação: 

 

 

 

 

 

23.4. Inserir Assinatura digital invisível 

Como referido, poderá também inserir uma assinatura digital invisível, caso não pretenda manter uma assi-

natura visualizável e mesmo assim pretender assegurar a validação do documento. 

Para tal, utilizar o Botão do Office e selecionar o comando Preparar, opção Adicionar uma Assinatura 

Digital.  

Uma diferença substancial deste processo, face ao anteriormente descrito reside na utilização de um Identi-

ficador Digital. Se optar pela opção de criação do ID, deverá caracterizá-lo, sendo que de seguida a sua aplica-

ção será imediata ao documento (que ficará igualmente protegido de edição). 

O ID digital ficará disponível para utilização noutros documentos e poderá ser editado, se necessário: 
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24. Modos de Visualização 

Os modos de visualização representam as várias formas segundo as quais podemos trabalhar com o nosso 

documento. O acesso aos modos de visualização do documento é feito através do separador Ver ou através do 

botão respetivo na barra de estado.  

 

 

24.1. Modo Esquema de Impressão 

Com este modo de visualização, observa-se no ecrã como o documento será apresentado ao ser impresso 

(formatações, posicionamento das imagens, etc.). E o modo mais aconselhável para aperfeiçoar a formatação 

de documentos um pouco mais complexos e aquele que se encontra predefinido. 

 

24.2. Modo Esquema de Leitura/Ecrã Inteiro 

O modo Esquema de leitura / Ecrã Inteiro apresenta um conjunto muito específico de menus, barras de 

ferramentas, réguas e outros componentes de auxílio ao utilizador, criando um ecrã de visualização vocaciona-

do para leitura e revisão do documento. 

Para voltar ao modo anterior, basta fazer Esc ou um clique sobre o botão Fechar o Modo de Ecrã Intei-

ro. 
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24.3. Modo Miniaturas 

O modo Miniaturas permite a visualização simultânea de até seis páginas na zona lateral esquerda do ecrã, 

em formato muito reduzido. 

Deste modo, é possível navegar no documento e localizar a página pretendida, sem deixar de visualizar 

aquela que se está a editar no momento. 

Para ativar esta funcionalidade, aceder ao separador Ver e, na secção Mostrar/Ocultar, selecionar a opção 

Miniaturas: 

 

Se pretender aceder a uma das páginas apresentadas, bastará fazer um clique com o rato sobre esta. 

 

24.4. Modo Esquema Web 

É o modo no qual o documento é apresentado com o aspeto que irá ter ao ser visualizado através de um 

Web Browser (por exemplo, no Microsoft Internet Explorer). 

 

24.5. Modo Rascunho 

É o modo de visualização normalmente utilizado para a conceção de textos mais simples quanto à formata-

ção. 

 

24.6. Ampliação/Redução (Zoom) 

Em qualquer dos modos de visualização é possível alterar a escala de visualização, aumentando ou reduzin-

do a área do ecrã. 

Hipóteses de utilização do Zoom: 

 Na barra de estado, utilizar a regulação do nível de zoom.  

 Selecionar o separador Ver e as opções de zoom dispo- níveis: 
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25. Configuração da Página 

Antes mesmo de pensarmos no tipo de formatação que faremos ao texto, talvez seja uma opção interessan-

te começar por definir as características do documento em termos de configuração da página. 

Embora esta configuração possa ser alterada a qualquer momento, inclusivamente depois da formatação do 

texto, a sua alteração a posteriori pode conduzir o utilizador a repetir/alterar grande parte do seu trabalho de 

formatação. 

A configuração da página é realizada no separador Esquema de Página, pelas suas opções de controlo di-

reto (ex. margens, orientação, tamanho, quebras, ...): ou através da caixa de diálogo respetiva, acessível no sepa-

rador Esquema de Página. 

 

A configuração da página é extremamente importante na conceção do documento, sendo composta por três 

separadores: 

 

 

25.1. Margens 

Como pode observar na figura anterior, existem já margens predefinidas para o documento, que o utilizador 

pode alterar de acordo com as suas necessidades (os valores apresentados são os predefinidos). 

Duas indicações importantes na caixa de diálogo: 

 As alterações vão aplicar-se a todo o documento (Aplicar a: Todo o do-

cumento; pode alterar esta opção para, por exemplo, apenas da posição do 

cursor em diante — A partir deste ponto;  

 Se pretender, as alterações às margens serão consideradas, por predefinição, para todos os documentos 

baseados no modelo Normal do Word (fazer um clique no botão Predefinição). 

 

(Existem opções Aplicar a e Predefinição para todos os outros elementos da configuração, com funcio-

namento idêntico em ambas). 
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São também possíveis vários tipos de divisão de página como, por exemplo, dividir uma página na vertical 

em duas páginas simétricas, bastando para isso utilizar a opção 2 páginas por folha na caixa de combinação. 

 

A secção Orientação permite colocar a página em formato Vertical ou Horizon-

tal, bastando para isso fazer clique na opção pretendida. 

 

25.2. Papel 

A opção Tamanho do papel é também muito importante na definição da dimensão da página. 

Esta é considerada em formato A4, existindo porém múltiplos formatos já predefinidos. 

Se utilizar uma impressora com mais do que uma entrada de papel, a opção Origem do papel pode ser 

muito útil para definir qual a origem do papel em relação a este documento específico. 

Por exemplo, se possuir uma impressora laser com dois aumentadores para papel, pode indicar ao Word que 

pretende que a primeira folha do documento seja impressa em papel timbrado (que poderia estar no alimenta-

dor superior — Primeira Página — Upper), sendo as restantes impressas em folhas A4 brancas (que poderi-

am estar no aumentador inferior — Outras páginas — Lower). Estas opções dependem da impressora utili-

zada e da sua configuração. 

 

 

25.3. Esquema de Página 

O separador Esquema de Página, permite, entre outras, definir duas características bastante úteis na ela-

boração de documentos com apresentação profissional: 
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 A criação de cabeçalhos e rodapés diferentes para páginas ímpares e pares, assim como para a 

primeira página do documento; 

 A indicação de um alinhamento vertical, por exemplo, Centrado, útil para a elaboração de uma 

“página de rosto” em que exista um conjunto de texto centrado na folha. 

 

26. Criação de um Mailing 

26.1. Criar Mailing com Base numa Tabela de Word 

Uma das tarefas menos interessantes do ponto de vista do utilizador, responsável pelo envio regular de do-

cumentação para um grupo de pessoas, é a criação de n cartas idênticas, em que apenas mudam os dados do 

destinatário. 

Para resolver este problema, os processadores de texto possibilitam a criação de mailings automáticos que 

consistem, na maior parte dos casos, num conjunto de ações a aplicar sobre dois documentos: 

 Uma carta/documento, que o Word designa como Documento Principal ou Inicial; 

 Uma tabela de dados, que irá armazenar as informações relativas a cada um dos “destinatários” do 

documento, que o Word designa como Origem de dados ou apenas Destinatários. 

Embora o objetivo final seja o mesmo, existem várias formas de criar um mailing. O processo a seguir 

exemplificado é apenas uma delas, não devendo ser encarado como uma única solução possível. 

No exemplo a seguir demonstrado, irá ser utilizado o Assistente de Impressão em Série do Word, para simular o 

envio de uma carta para um conjunto de clientes de uma empresa. 

Etapas para a criação do mailing: 

1. Crie um novo documento de Word que irá representar a “Carta-Original”: 
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Nota: O exemplo pressupõe a criação dos documentos inicialmente, embora tal possa ser realizado ao lon-

go do processo desenvolvido pelo assistente. 

 

2. Grave a “carta”, dando-lhe um nome que facilite a identificação futura do seu conteúdo: 

 

 

3. Crie um novo documento de Word que será uma tabela para armazenar os endereços dos “destinatá-

rios”: 

 

Como pode verificar, a primeira linha da tabela é utilizada para os nomes dos “campos” que iremos utilizar 

na carta (representam os dados de cada “destinatário”). 

 

4. Grave essa tabela e feche o documento: 

 

 

5. Com a “Carta-Original” aberta no ecrã, selecione o separador Mailings, selecio-

ne o comando Iniciar Impressão em Série, opção Assistente de Impressão 

em Série Passo a Passo. 

 

6. No primeiro conjunto de informação que lhe é apresentado no Painel de Tare-

fas, selecione Cartas e faça clique em Seguinte. 

Verifique como é possível, logo na fase inicial do mailing, decidir se se trata da emis-

são de cartas, etiquetas,… 

 

 

 

 

7. Em seguida, e como o “documento inicial” já se encontra ativo neste momento, selecionar a opção Uti-

lize o documento atual no Painel de tarefas: 
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8. Na próxima caixa de diálogo, indicar que pretende Utilizar uma lista de destinatários já existente, a 

procurar em seguida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Utilize a caixa seguinte para selecionar, eliminar ou ordenar os dados relativos aos destinatários a utilizar: 
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10. Após selecionar a opção Seguinte: Escrever a carta, faça clique na opção 

Bloco de endereços, de forma a ser possível inserir informações dos destina-

tários na carta. 

 

11. Especifique os dados e a sua forma de inserção na carta... 

 

 

… indicando quais os campos a inserir no mailing, com o auxílio do botão Atribuir campos: 

 

12. Ao fazer clique no botão OK, o campo que representa o Bloco de endereços definido será inserido no 

documento (no caso deste exemplo, no interior de uma caixa de texto): 

 

13. Para inserir os restantes campos de impressão em série, caso existam, coloque o cursor no local a inserir 

o campo e selecione o(s) campo(s) em Inserir Cam-

po de Impressão em Série ou es- colha a opção 

Mais itens (Passo 4). 
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14. Através da possibilidade de pré-visualização das cartas, verifique a adequação do documento e os desti-

natários: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Para finalizar, decida se pretende enviar o mailing diretamente para a impressora ou dar origem a um do-

cumento com as cartas concluídas. 

Poderá também indicar quais os registos que devem ser objeto do redireccionamento para o ficheiro de im-

pressão em série: 
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Se o mailing for direcionado para um novo documento, bastaria então imprimir as “cartas” através dos habi-

tuais processos de impressão: 

 

Poderá usar a “carta original” e a tabela de dados tantas vezes quantas desejar, repetindo o Mailing, ou utili-

zando-as para outros Mailings. 

 

26.2. Utilização de Critérios de Filtragem num Mailing 

No mailing utilizado no exemplo anterior, poderão ser aplicados critérios de filtragem que impliquem uma 

seleção de um conjunto específico de destinatários. 
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Para utilizar essas funcionalidades de forma mais eficaz, serão úteis os comandos e opções do separador 

Mailings. 

Nesta, e com o auxílio do botão respetivo poderá ativar a caixa de diálogo para aplicação 

das condições de filtragem. 

Estas podem ser aplicadas em relação a um único campo ou a vários, independentemente de estes estarem 

selecionados para aplicação nas “cartas”. 

Outras opções de filtragem, nomeadamente a utilização de operadores de comparação (maior que, diferente, 

menor ou igual,...), encontram-se disponíveis através da opção Avançadas em cada “campo” e das próprias 

opções de otimização da lista de destinatários. 

 

 

27. Comparar Lado a Lado 

A funcionalidade de comparação de documentos vem complementar as outras opções de “dispor documen-

tos” e “pré-visualização” 

É possível apresentar dois documentos lado a lado, visualizando-os de forma sincronizada, o que é bastante 

relevante para situações de comparação de documentos ou criação de um documento tendo outro por ba-

se/exemplo. 

Para ativar esta funcionalidade deverá: 

1. Abrir os documentos a comparar. 

2. Aceder ao separador Ver e selecionar o comando Ver Lado a Lado:  

3. Encontrando-se ambos os documentos em visualização, as opções do separador referido anterior-

mente facilitam as opções de navegação. 

Destacam-se as opções: 

 Deslocamento Sincronizado; 

 Repor a Posição da Janela. 

Opções como alterar o nível de zoom e tipo de visualização, para além do próprio deslocamento, passam a 

afetar simultaneamente os dois documentos. 

 



++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ Lúcio Botelho ++ 

  
 

71 

28. Impressão 

28.1. Pré-visualização do Documento 

Se, antes de iniciar a impressão, quiser confirmar se o layout do seu documento corresponde ao resultado 

que esperava, faça clique no Botão do Office e selecione o comando Imprimir, opção Pré-visualizar: 

 

Desta janela, poderá imprimir diretamente ou regressar ao documento fazendo clique nos botões respetivos. 

Outras opções permitem-lhe, por exemplo, alterar a escala utilizada, assim como visualizar mais do que uma 

página do documento em simultâneo. 

 

28.2. Impressão do Documento 

O processo de impressão de documentos implica uma série de predefinições relativas ao tamanho de pági-

na, orientação do papel, impressora a usar, já oportunamente referidas. 

Em modo de pré-visualização, e depois de ter feito clique no botão respetivo (ou de ter feito clique Botão 

do Office e selecionado o comando Imprimir), surge a caixa de diálogo da impressão: 

 

 

Principais opções: 
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 Impressora: seleção e configuração da impressora a utilizar; 

 Cópias: número de cópias do documento; 

 Intervalo: indicação das páginas a imprimir em relação à totalidade de páginas do documento. As op-

ções são: Todas, Página Atual, Seleção e Páginas. 


