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MÓDULO 1: ÁREA DE TRABALHO 

 

O Microsoft Word é um processador de texto produzido pela Microsoft Office 

foi criado por Richard Brodie para computadores IBM PC com o sistema 

operacional DOS em 1983. Mais tarde foram criadas versões para o Apple 

Macintosh (1984), SCO UNIX e Microsoft Windows (1989). Faz parte do conjunto 

de aplicativos Microsoft Office. As versões antigas do Microsoft Word utilizam 

a extensão ".doc", já as versões mais novas utilizam ".docx". 

O Microsoft Word pode ser usado para produzir trabalhos escolares e textos 

acadêmicos. Com recursos comparáveis a outros editores de texto modernos, 

suporta também a adição e edição básica de imagens e formatação de 

texto. 

Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o 

nome de “Documento 1”, e uma janela surge, a qual será descrita abaixo: 

Salvamento Automático - Salva o documento automaticamente quando 

atualizado. (preciso ter uma conta no Ondrive e salvar o documento em uma 

pasta do aplicativo). Ao lado do Salvamento Automático temos: Salvar, 

Desfazer e Refazer. 

 

Atalhos: 

Salvar: CTRL + S  

Desfazer: CTRL + Z 

 Refazer: CTRL + R 
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Arquivo 

 

 

 

No menu ARQUIVO temos como na imagem a Página Inicial. Logo abaixo 

temo o NOVO onde cria um novo documento. ABRIR onde você pode abrir 

um documento já existente para edição. 

INFORMAÇÕES aparece algumas informações e opções do documento 

conforme abaixo: 
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SALVAR UM CÓPIA - Você pode salvar uma cópia do documento no 

formato do Word ou em outro formatos. 

SALVAR COMO PDF – Salva o documento em PDF. 

IMPRIMIR – Abre a janela de impressão 

COMPARTILHAR – Abre opções de compartilhamento do documento. 

EXPORTAR – Exporta os documentos em outros formatos 

TRANSFORMAR – Transforma o documento em uma página Web do Microsoft 

Sway. 

FECHAR – Fecha o documento. 
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MÓDULO 2: PÁGINA INICIAL 

 

- ÁREA DE TRANSFERÊNCIA - Onde temos as opções de Recortar, Copiar, Colar. 

FONTE – Opções de formatação da fonte utilizada como: tamanho, cor, estilo, 

maiúsculo, minúsculo, etc. 

PARÁGRAFO – Opção de formatação do parágrafo como: alinhamento 

(direito, centralizado, justificado ou esquerdo), marcadores, recuo, cor, 

bordas, marcas do parágrafo, etc. 

ESTILOS – Você pode escolher estilos de textos pré- definidos. 

EDITANDO – Localizar, Substituir e selecionar palavras ou partes do texto. 

DITAR – Você pode ditar um texto que o Word irá digitá-lo sozinho.0 

EDITOR – Você pode configurar se deseja correção ortográfica entre outras 

opções de forma automática. 
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MÓDULO 3: INSERIR 

 

FOLHA DE ROSTO - Você pode escolher uma “CAPA” para seu documento. 

PÁGINA EM BRANCO – Acrescenta uma página em branco no documento. 

QUEBRA DE PÁGINA – Se você quiser quebrar a página a partir de um pedaço 

do texto, a outra parte do texto irá para uma nova página. 

TABELA – Você poderá inserir uma tabela escolhendo uma quantidade de 

colunas e linhas, também poderá incluir uma planilha de Excel em branco. 

IMAGEM – Você poderá inserir imagens do seu computador, do estoque do 

office ou Imagens Online do Bling ou Onedrive. 

FORMAS – Inserir formas disponíveis no Word. 

ÍCONES – Inserir ícones, recortes de pessoas da imagem, adesivo e imagens 

do estoque. 

MODELOS 3D – Inserir modelos 3D do computador ou do estoque do Office. 
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SMARTART – Inserir lista, processo, clico, hierarquia, relação, matriz, pirâmide e 

imagem.  

 

     GRÁFICO – Inserir vários modelos de gráficos. 
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INSTANTÂNEO – Inserir um print de algum aplicativo que                esteja aberto 

no seu computador. 
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OBTER SUPLEMENTOS – Baixar para o Word alguns aplicativos externos com 

Wikipedia. 
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MEUS SUPLEMENTOS –Mostra meus suplementos instalados. 

VÍDEO ONLINE – Inserir no documento através de um link um vídeo online 

como do Youtube. 

LINK – Inserir link em uma determinada palavra ou frase ou apenas o link 

diretamente no texto. 

INDICADOR– Você pode marcar uma palavra, uma frase, uma imagem ou 

qualquer outro objeto como indicador, para que possa fazer um link em outra 

parte do texto. 

REFERÊNCIA CRUZADA – Serve para inserir referência no texto como o 

indicador, imagens, nota de rodapé, tabela, etc. 

COMENTÁRIO – Caso queira incluir algum comentário em alguma parte 

específica do texto. 

CABEÇALHO – Incluir alguns modelos de cabeçalho nas páginas do texto. 

RODAPÉ – Incluir alguns modelos de rodapé nas páginas do texto. 

NÚMERO DE PÁGINA – Inserir os números das páginas. 

CAIXA DE TEXTO – Inserir alguns modelos de caixa de texto ou você pode 

desenhar a caixa de texto. 

PARTE RÁPIDA – Se você precisar inserir alguns textos repedidos em diversas 

partes do texto, você pode salvar como um parte rápida é inserir quando 

necessário. Você pode também inserir um propriedade do documento como: 

assunto, autor, categoria, etc. Poderá inserir um campo como uma fórmula e 

outras opções. 

  

WORDART – é um recurso para adicionar efeitos especiais de texto em um 

documento do Microsoft Office no computador. É possível distorcer e esticar 

textos usando forma predefinida ou criando uma fonte personalizada para 

usar como decoração. 

LETRA CAPITULAR – Inserir uma letra no início da obra, de um capítulo ou de 

um parágrafo, de maior dimensão que o restante corpo do texto. 
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LINHA DE ASSINATURA – Após preencher algumas informações conforme 

abaixo, irá inserir uma linha para assinatura.  

 

DATA HORA – Inserir a data ou hora ou data e hora em seu documento. 

OBJETO – Inserir objetos ou texto de arquivo de outros aplicativos como, PDF, 

Excel, Power Point, etc. 
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EQUAÇÃO – Inserir algumas equações que já estão prontas ou você pode até 

desenhar sua própria equação. 
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SÍMBOLO – Inserir símbolos disponíveis no office. 

 

MÓDULO 4: DESIGN 

 

TEMAS – Seleciona temas pré-definidos pelo Word, onde tem cores e fontes 

definidas. 
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ESTILO – Selecionar um estilo padrão já definido pelo WORD. 

 

 

CORES – Seleciona uma paleta de cores definidas pelo Word para os Estilos. 
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FONTES – Seleciona uma fonte definida pelo Word para os Estilos. 
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ESPAÇAMENTO ENTRE PARÁGRAFOS – seleciona o tipo de espaçamento que 

deseja colocar entre os parágrafos. 

 

  

EFEITOS – seleciona o tipo de efeitos que deseja inserir nos estilos. 

 

  

DEFINIR COMO PADRÃO – Depois que selecionar o tema, cores, fontes, 

espaçamento e efeitos, você poderá salvar o design como padrão para 

utilizar em todos os seus textos no Word. 

 

 

MARCA D’ÁGUA – Inserir marca d’água nas páginas do Word. Você pode 

inserir palavras, ou até mesmo personalizar sua marca d’água. 

 

  

COR DA PÁGINA – Com essa função você pode alterar a cor da página. 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 | P á g i n a  

 

BORDAS DA PÁGINA – Inserir e personalizar as bordas das páginas do WORD. 

 

  

 

MÓDULO 5: LAYOUT 

 

 

MARGENS – Selecionar opções de Margens pré-definidas ou também 

personalizar a margem deseja do texto. 

 

ORIENTAÇÃO – Selecionar entre a orientação Paisagem ou Retrato. 

  

TAMANHO – Selecionar os tamanhos desejado do documento como A4, 

Oficio, Carta, etc. 

 

  

COLUNAS – Selecionar quantas colunas deseja no documento, uma, duas, 

três, esquerda, direita. 

 

QUEBRAS – Dividido em duas Seções quebra de páginas e quebras de seção. 

Na Quebras de Página você pode quebrar a página, a coluna e a disposição 

do texto. Na Quebras de Seção você pode inserir uma quebra de seção na 

página seguinte, na mesma página, na página par ou página ímpar. 
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NÚMEROS DE LINHAS – Algumas opções para você inserir números de linha. 

 

  

 

HIFENIZAÇÃO – Você pode selecionar em nenhuma, automático ou Manual. 

E na opções de Hifenização você pode selecionar para Hifenizar maiúsculas, 

Hifenizar o documento automaticamente e limitar hifens. 

 

  

 

  

PARÁGRAFO – Você pode recuar o parágrafo para esquerda ou à direita e 

aumentar ou diminuir os espaçamentos antes ou depois de um parágrafo. 

 

 

 

ORGANIZAR – Você pode organizar uma posição de uma imagem junto ao 

texto ou fazer uma Quebra de Texto Automática colocando a imagem atrás 

de um texto ou a frente. Avançar ou Recuar uma imagem enviar para trás ou 

para frente. 

PAINEL DE SELEÇÃO – Você pode selecionar as imagens, renomeá-las e 

também ocultar ou mostrar as imagens ocultas. 
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ALINHAR – Serve para alinhar as imagens em uma mesmo alinhamento seja 

centralizado, esquerdo, direito, acima, abaixo no meio, etc. 

 

  

 

 

 

 

 

AGRUPAR – Coloca várias imagens em um mesmo grupo. 

GIRAR – Você pode Girar as imagens em 90º para direita, 90º para esquerda, 

inverter verticalmente e horizontalmente entre outras opções. 
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MÓDULO 6: REFERÊNCIAS 

SUMÁRIO 

Os sumários no Word se baseiam nos títulos do documento. 

Para cada título que você deseja no sumário, selecione o texto do título. 

Vá para página inicial > estilos e em seguida, escolha título 1. 

  

ADCIONAR TEXTO – Selecione um texto que não queira adicionar no sumário 

ou selecione o nível do título entre 1,2 e 3. 

ATUALIZAR SUMÁRIO – Clicando em Atualizar Sumário na aba de referências 

você pode atualizar apenas os números de páginas no sumário ou atualizar o 

índice inteiro. 

  

NOTAS DE RODAPÉ 

 

As notas de rodapé aparecem na parte inferior da página e as notas de fim 

são exibidas no final do documento. Um número ou símbolo na nota de 

rodapé ou nota de fim corresponde a uma marca de referência no 

documento. 

Clique onde você deseja fazer referência à nota de rodapé ou nota de fim. 

Na guia referências, selecione Inserir nota de rodapé ou Inserir nota de fim. 

Digite o que você deseja na nota de rodapé ou nota de fim. 

  

Retorne ao seu lugar no documento clicando duas vezes no número ou 

símbolo no início da anotação. 
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PESQUISA INTELIGENTE - Obtenha informações sobre o que você está 

trabalhando com a Pesquisa Inteligente. 

Você já revisou um documento ou leu um e-mail e encontrou um desafio em 

uma palavra ou frase desconhecida? No Microsoft 365, trabalhe de modo 

mais inteligente e procure rapidamente a palavra ou frase para se conectar 

a vários recursos relacionados a ele.  

 

Selecione uma palavra ou frase. 

 

Selecione o texto a ser pesquisado. 
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Clique com o botão direito do mouse no texto selecionado e escolha Pesquisa 

inteligente. 

 

 

Selecionar pesquisa inteligente 

O painel de resultados é aberto mostrando mais informações sobre essa 

palavra ou frase, incluindo definições, artigos da Wikipédia e pesquisas 

principais relacionadas da Web. 

 

Painel resultados da pesquisa inteligente 

  

PESQUISADOR - O Pesquisador do Word ajuda a pesquisar tópicos, encontrar 

fontes confiáveis e adicionar conteúdo com citações, tudo isso no Word. 

Pesquisar e adicionar conteúdo com citações 

 

 

O Pesquisador usa o Bing para encontrar conteúdo adequado na Web e 

fornecer informações estruturadas, seguras e confiáveis. 
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Selecione Referência > Pesquisador. 

 

 

 

Na caixa de pesquisa, digite uma palavra-chave para o tópico que está 

pesquisando e pressione Enter. 

Escolha um tópico no painel Resultados. 

Ou selecione o sinal de adição no canto superior direito de qualquer resultado 

para iniciar uma estrutura de tópicos, adicione o resultado como um título de 

tópico e salve um link para o resultado em um comentário. 

  

Explore o texto no painel Resultados e selecione um destes procedimentos: 

Adicionar - para adicionar somente texto ao documento. 
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Adicionar e Citar - para adicionar o texto e também incluir uma citação para 

a fonte. 

Ver todas as imagens - para abrir a galeria de imagens. Selecione o sinal de 

adição para adicionar a imagem ao seu documento. 

 

Depois de adicionar um texto ou imagem, você será solicitado a atualizar sua 

bibliografia. Selecione Atualizar para criar ou atualizar automaticamente sua 

bibliografia existente. 

 

Editar Citações 

Escolha a citação e selecione Editar Citação no menu suspenso. 
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CITAÇÕES E BIBLIOGRAFIA 

 

Criar uma bibliografia, citações ou referências 

Coloque o cursor no final do texto que você deseja citar. 

Vá para referências > estilo e escolha um estilo de citação. 

 

Selecione Inserir Citação. 

 

 

 

Escolha Adicionar nova fonte e preencha as informações sobre sua fonte. 

 

Depois de adicionar uma fonte à sua lista, você pode cita- la novamente: 

Coloque o cursor no final do texto que você deseja citar. 

Acesse referências > Inserir Citação e escolha a fonte que você está citando. 
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Para adicionar detalhes, como números de página, se você estiver citando 

um livro, selecione Opções de citação e, em seguida, Editar citação. 

 

 

 

CRIAR UMA BIBLIOGRAFIA 

Com as fontes citadas em seu documento, você está pronto para criar uma 

bibliografia. 

1.Coloque o cursor onde você deseja inserir a bibliografia. 2.Vá para 

referências> bibliografia e escolha um formato. 
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LEGENDAS 

 

Adicionar, formatar ou excluir legendas no Word 

Você pode adicionar legendas às figuras, equações ou outros objetos. Uma 

legenda é um rótulo numerado, como "Figura 1", que pode ser adicionado a 

uma figura, tabela, equação ou outro objeto. Ela é composta de texto 

personalizável ("Figura", "Tabela", "Equação" ou outra coisa que você digite) 

seguido de um número ordenado ou uma letra ("1, 2, 3..." ou "a, b, c..." 

normalmente) que pode ser opcionalmente seguida por um texto adicional 

descritivo, se desejar. 

  

 

 

Texto que você seleciona ou cria. 

Número que o Word insere para você 

Se, posteriormente, você adicionar, excluir ou mover legendas, pode 

facilmente atualizar os todos os números de legenda ao mesmo tempo. 

Você também pode usar essas legendas para criar uma tabela dos itens 

legendados, por exemplo, uma tabela de figuras ou uma tabela de equações. 
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INSERIR UM ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES 

Você pode listar e organizar os números, imagens ou tabelas em seu 

documento do Word, criando um índice de ilustrações, bem como um 

sumário. Primeiro, adicione legendas a seus números e use o comando Inserir 

índice de ilustrações na guia referências em seguida, Word pesquisa o 

documento em busca de legendas e adiciona automaticamente uma lista 

de imagens, classificadas por número de página. 

  

Antes de começar 

Antes de criar um índice de ilustrações, você deve adicionar legendas a todas 

as figuras e tabelas que você deseja incluir no índice de ilustrações. Para obter 

mais informações, consulte Adicionar, formatar ou excluir legendas no Word. 

Inserir um índice de ilustrações 

Clique no documento em que você deseja inserir o índice de ilustrações. 

Clique em referências > Inserir índice de ilustrações. 

 

 

Você pode ajustar seu formato e Opções na caixa de diálogo tabela de 

figuras . Clique em OK. 

Atualizar um índice de ilustrações 

Se você adicionar, excluir, alterar ou mover legendas, use Atualizar tabela 

para que o índice de ilustrações reflita suas alterações. 
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Clique no índice de ilustrações do documento. Isso realçará a tabela inteira. 

  

Clique em Referências > Atualizar Tabela. 

 

Selecione uma atualização na caixa de diálogo Atualizar índice de ilustrações. 

Selecione Atualizar números de página se precisar ajustar os números de 

página. 

Selecione atualizar a tabela inteira se você tiver movido figuras ou legendas 

alteradas. 

Clique em OK. 

 

ÍNDICE 

 

Criar e atualizar um índice 

Um índice lista os termos e os tópicos discutidos em um documento, 

juntamente com as páginas em que eles aparecem. Para criar um índice, 

você marca as entradas de índice fornecendo o nome da entrada principal 

e a referência cruzada no documento e, em seguida, cria o índice. 

Você pode criar uma entrada de índice para uma palavra, frase ou símbolo 

individual, para um tópico que se estenda a um intervalo de páginas ou que 

se refira a outra entrada, como "transporte. Vejam Bicicletas. " 
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Quando você selecionar texto e marcá-lo como uma entrada de índice, o 

Word adicionará uma campo XE (entrada de índice) especial que inclui a 

entrada principal marcada e qualquer informação de referência cruzada 

que você escolher incluir. 

 

Depois de marcar todas as entradas de índice, escolha um design de índice 

e crie o índice finalizado. O Word coleta as entradas de índice, classifica-as 

em ordem alfabética, faz referência a seus números de página, localiza e 

remove entradas duplicadas da mesma página e exibe o índice no 

documento. 

Marcar as entradas 

 

 

Estas etapas mostram como marcar palavras ou frases para o índice, mas 

você também pode marcar entradas de índice para um texto que abranja 

um intervalo de páginas. 
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Selecione o texto que você deseja usar como uma entrada de índice ou 

clique onde deseja inserir a entrada. 

  

Na guia referências, no grupo índice, clique em Marcar entrada. 

 

Você pode editar o texto na caixa de diálogo 

 

Marcar entrada de índice. 

 

 

Você pode adicionar um segundo nível na caixa subentrada. Se precisar de 

um terceiro nível, siga o texto da subentrada com dois-pontos. 

Para criar uma referência cruzada para outra entrada, clique em Referência 

cruzada em Opções e digite o texto para a outra entrada na caixa. 
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Para formatar os números de página que serão exibidos 

no índice, marque a caixa de seleção negrito ou itálico 

abaixo de formato de número de página. 

Para marcar a entrada de índice, clique em Marcar. Para marcar todas as 

ocorrências desse texto no documento, clique em Marcar todas. 

Para marcar entradas de índice adicionais, selecione o texto, clique na caixa 

de diálogo Marcar entrada de índice e repita as etapas 3 e 4. 

 

Criar o índice 

Depois de marcar as entradas, você estará pronto para inserir o índice no seu 

documento. 

Clique no local que deseja adicionar o índice remissivo. 

Na guia referências, no grupo índice, clique em Inserir índice. 

 

Na caixa de diálogo índice, você pode escolher o formato de entradas de 

texto, números de página, guias e caracteres de preenchimento. 
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Você pode alterar a aparência geral do índice selecionando o menu 

suspenso formatos. Uma visualização é exibida na janela para o canto 

superior esquerdo. 

Clique em OK. 

Editar ou formatar uma entrada de índice remissivo e atualizar o índice 

Se você marcar mais entradas após criar seu índice, será necessário atualizar 

o índice para vê-las. 

Se os campos XE não forem exibidos, clique em Mostrar/ocultar  no grupo 

parágrafo na guia página inicial. 

Localize o campo XE para a entrada que você deseja alterar, por exemplo, 

{ xe "Callisto" \T "Ver luas" }. 

 

Para editar ou formatar uma entrada de índice, altere o texto entre aspas. 

Para atualizar o índice, clique no índice e pressione F9. Ou clique em Atualizar 

índice no grupo índice na guia referências. 

 

  

Se você encontrar um erro no índice, localize a entrada de índice que você 

deseja alterar, faça a alteração e atualize o índice. 
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Excluir uma entrada de índice remissivo e atualizar o índice 

Selecione o campo de entrada de índice inteiro, incluindo as chaves ({}) e 

pressione Delete. 

Se os campos XE não forem exibidos, clique em Mostrar/ocultar  no grupo 

parágrafo na guia página inicial. 

Para atualizar o índice, clique no índice e pressione F9. Ou clique em Atualizar 

índice no grupo índice na guia referências. 
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ANOTAÇÕES 
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