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MÓDULO 1: WORD  

 

 

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 



 

 

 

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  

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

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. 

  

 

 

 



 

 

 

 

1- PÁGINA INICIAL  

 

 

1.1 - 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. 

EDITOR – Você pode configurar se deseja correção ortográfica entre 

outras opções de forma automática. 

 

2- 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. 



 

 

SMARTART – Inserir lista, processo, clico, hierarquia, relação, matriz, 

pirâmide e imagem. 

 

GRÁFICO – Inserir vários modelos de gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INSTANTÂNEO – Inserir um print de algum aplicativo que esteja aberto no 

seu computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBTER SUPLEMENTOS – Baixar para o Word alguns aplicativos 

externos com Wikipedia. 

 

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. 

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. 

EQUAÇÃO – Inserir algumas equações que já estão prontas ou você pode 

até desenhar sua própria equação. 



 

 

SÍMBOLO – Inserir símbolos disponíveis no office. 

 



 

 

3 – DESIGN  

 

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

fontes definidas. 



 

 

ESTILO – Selecionar um estilo padrão já definido pelo WORD. 

 

 

CORES – Seleciona uma paleta de cores definidas pelo Word para 

os Estilos. 



 

 

FONTES – Seleciona uma fonte definida pelo Word para os Estilos. 

 



 

 

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. 

 



 

 

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. 

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

WORD. 

 



 

 

4 – 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. 



 

 

 
 

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. 

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. 

 

 

 

 

                    REFERÊNCIAS  

 

 

 

 

 SUMÁRIO  

Os sumários no Word se baseiam nos títulos do documento. 

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

título. 

2. 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. 

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

nota de fim. 

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

de fim. 

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



 

  

4. Retorne ao seu lugar no documento clicando duas vezes no número 

ou símbolo no início da anotação. 

 

 PESQUISAR  

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. 

1. Selecione uma palavra ou frase. 

 

 

Selecione o texto a ser pesquisado. 



 

  

2. Clique com o botão direito do mouse no texto 

selecionado e escolha Pesquisa inteligente. 

 

Selecionar pesquisa inteligente 

3. 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. 

 

 

1. Selecione Referência > Pesquisador. 

 

 

 

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

está pesquisando e pressione Enter. 

3. 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. 



 

  

4. Explore o texto no painel Resultados e selecione um destes 

procedimentos: 

◾ Adicionar - para adicionar somente texto ao 

documento. 

◾ 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. 

 



 

  

5. 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. 

 

 

 

 CITAÇÕES E BIBLIOGRAFIA  

Criar uma bibliografia, citações ou referências 

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

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

 



 

  

3. Selecione Inserir Citação. 

 

 

 

4. Escolha Adicionar nova fonte e preencha as 

informações sobre sua fonte. 

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

novamente: 

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

2. Acesse referências > Inserir Citação e escolha a fonte que você 

está citando. 

 



 

  

3. 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. 

 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. 



 

  

 
 

1. Texto que você seleciona ou cria. 

2. 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. 

 

 

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 

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

ilustrações. 

2. Clique em referências > Inserir índice de ilustrações. 

 

3. 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. 

1. Clique no índice de ilustrações do documento. Isso realçará a 

tabela inteira. 



 

  

2. Clique em Referências > Atualizar Tabela. 

 

3. 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. 

4. 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. " 



 

  

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. 

1. Selecione o texto que você deseja usar como uma entrada de 

índice ou clique onde deseja inserir a entrada. 



 

  

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

 

3. 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. 



 

  

◾ 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. 

4. Para marcar a entrada de índice, clique em Marcar. Para marcar 

todas as ocorrências desse texto no documento, clique em Marcar 

todas. 

5. 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. 

1. Clique no local que deseja adicionar o índice remissivo. 

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

 

3. Na caixa de diálogo índice, você pode escolher o formato de 

entradas de texto, números de página, guias e caracteres de 

preenchimento. 



 

  

4. Você pode alterar a aparência geral do índice selecionando o 

menu suspenso formatos. Uma visualização é exibida na janela 

para o canto superior esquerdo. 

5. 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. 

1. Se os campos XE não forem exibidos, clique em Mostrar/ocultar 

no grupo parágrafo na guia página inicial. 

2. Localize o campo XE para a entrada que você deseja alterar, 

por exemplo, { xe "Callisto" \T "Ver luas" }. 

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

aspas. 

4. 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. 

 

Excluir uma entrada de índice remissivo e atualizar o índice 

1. 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. 

2. Para atualizar o índice, clique no índice e 

pressione F9. Ou clique em Atualizar índice no 

grupo índice na guia referências. 

 

 

 

 

 

 

As abas do Word 

Focamos muito nas abas do ‘Menu de Opções’ do Word neste 

curso, nelas estão contidas praticamente todos os recursos da 

ferramenta e dentro dela iremos trabalhar neste módulo. 



 

 

 

1 - Aba Arquivo 

Existem diversos recursos escondidos na aba arquivo: 

 

Como a opção Informações, nela podemos proteger nosso 

documento colocando senhas ou tornando-o apenas visível, 

para que não possa ser editado mesmo que aberto por outro 

usuário. 



 

 

 

Inspecionar o documento, que nos permite verificar se ele está 

inapto por algum tipo de deficiência ou se está em uma 

versão muito desatualizada. 

 

E gerenciar documentos, que nos ajuda a recuperar arquivos 

não salvos que tenham sido guardados pelo Word. 



 

 

 

À direita temos um resumo das informações técnicas do 

arquivo, como quantidade de páginas e palavras, título e 

mais. 

 

Na opção Novo podemos criar um novo arquivo. Podemos 

criar um documento em branco, ou selecionar uma opção 



 

 

dentro das opções de layout, que trazem um documento já 

formatado para edição. 

 

Se houver conexão com a internet você poderá buscar mais 

layouts no banco da Microsoft utilizando a busca. 

Na opção Abrir da aba Arquivo, temos opções para abrir no 

Word arquivos já salvos. Pesquisando por mais recentes, na 

nuvem ou dentro do computador. 

 

Opção Salvar, que já vimos no módulo básico. 



 

 

 

Opção Imprimir, que irá trazer as opções de impressão para o 

conteúdo do ‘Documento em Edição’ como: Impressora 

configurada, tamanho da página, se a folha este em retrato 

ou paisagem, margens, etc. 



 

 

 

A opção compartilhar nos traz opções para distribuir nosso 

documento por vários meios, como: 

Compartilhar pela nuvem 

 



 

 

Enviar por e-mail 

 

Apresentar Online, que permite que outras pessoas vejam sua 

apresentação através de um navegador de internet 

 

Postar em Blog, que se existir um blog configurado, irá te 

permitir inserir seu documento do Word direto como post no 

Blog. 



 

 

 

Já na opção Exportar, temos recursos para salvar nosso 

documento em pdf ou outras extensões. 

 

2 – Aba Inserir 

Nos traz muitas opções de elementos para serem inseridos no 

documento que não sejam simplesmente texto, como 

imagens e gráficos por exemplo. 

 

Começamos com a opção Folha de Rosto que nos permite 

mudar o layout da folha de rosto do documento, uma função 

parecida com a da opçãoNovo, da página Arquivo. 



 

 

 

Abaixo dela temos as opções Página em Branco, que abre 

uma nova página no documento, totalmente em branco e 

Quebra de Linha, que abre uma quebra naquela página, 

começando então uma nova. 

 

Com a opção Tabela iremos inserir uma tabela no documento, 

clicando nela teremos uma interface para selecionar seu 

tamanho (X por Y). Selecionado o tamanho desejado, a 

tabela será inserida ao documento e seremos direcionados 

para a aba Design, onde teremos opções para decorar nossa 

tabela. 



 

 

 

 

Temos a opção Imagens, que nos permite inserir ao 

documento uma imagem do computador. 

 

A opção Imagens Online nos permite buscar uma imagem 

dentro da internet, utilizando uma busca. 



 

 

 

Formas, nos permite inserir formas geométricas no 

documento. 



 

 

 



 

 

 

Opção Inserir Gráfico, muito utilizada no Word pela sua 

praticidade e versatilidade. 

Ao apertar na opção iremos selecionar o tipo de gráfico que 

desejamos: 



 

 

 

E em seguida temos o gráfico inserido no documento e uma 

janela com uma planilha aparece. Nesta planilha temos um 

espelho do gráfico que está no documento onde, se 

alterarmos os dados, iremos ver as alterações 

automaticamente. É com esta tabela que iremos popular o 

nosso gráfico. 



 

 

 

Vídeo Online, carrega um vídeo da internet para dentro do 

seu arquivo, o que pode ser muito útil para apresentações ou 

booklets. 

Ao apertar na opção iremos para uma janela que nos permite 

escolher no nosso site de vídeos favorito qual vídeo desejamos. 



 

 

 

Opção Hiperlink que transforma um texto qualquer em 

um link para a internet. 

 

Comentário, adiciona comentários fora do ‘Documento em 

Edição’ em linhas marcadas. Uma ótima ferramenta para 

professores que estão corrigindo um texto por exemplo, 

https://www.primecursos.com.br/


 

 

podendo colocar notas e correções em forma de comentário, 

sem a necessidade de alterar o conteúdo original do 

documento. 

 

Temos a opção equação que nos permite colocar elementos 

de uma equação dentro do documento, desde simples 

símbolos básicos, como ‘+’ ou ‘-‘ até caracteres complexos 

como , e até mesmo matrizes  

 

3 – Aba Layout 

Na Aba Layout vamos ter opções para formatação da página 

do documento, coisas como margens e espaçamentos. 

 

Na opção Margens, temos várias formas de espaçamento 

para as margens do documento, estas margens farão 

diferença tanto na hora de montar o documento digitalmente 

quanto na hora da impressão. 



 

 

 

Orientação, define se a página do documento está em 

retrato ou paisagem, o que também irá interferir na impressão 

do arquivo. 

 

Tamanho, traz opções de dimensão para a página, como A4 

ou A3, estas alterações interferem na hora da impressão. 



 

 

 

A opção colunas divide o documento em mais seções, opção 

muito utilizada para criar jornais, livros, revistas e até mesmo 

folders. 



 

 

 

 

E com a opção Quebras podemos definir qual o final de uma 

página ou coluna. 



 

 

 

Na opção número de linhas, logo abaixo, podemos inserir um 

contador nas linhas. 

 



 

 

 

E além da opção de inserir margens, podemos definir 

individualmente cada espaçamento para dar valores distintos 

a cada lado do documento. 

 

4 – Aba Exibir 

 
Nesta aba estão as opções para alterar a forma como 

visualizamos o documento, seja modo leitura, ver o layout de 

impressão ou até um layout web. 

 

Régua, cria uma estrutura no topo e na esquerda do 

documento para auxiliar nas medidas, pois a régua mostra os 

tamanhos em escala real em cm. 



 

 

 

Adicionar linhas à grade ajuda a medir se os elementos do 

documento estão alinhados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MÓDULO 2: POWERPOINT 

 

Programa utilizado para criação e apresentações de Slides. Para 

iniciá-lo basta clicar no botão Iniciar da barra de tarefas do Windows, 

apontar para Todos os Programas, selecionar Microsoft Office e clicar em 

Microsoft Office PowerPoint 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELA DO POWERPOINT 



 

 

 

 

1 – BOTÃO DO MICROSOFT OFFICE 

Ele substitui o menu Arquivo (versões anteriores) e está localizado no 

canto superior esquerdo do programa. 

Ao clicar no Botão do Microsoft Office , serão exibidos comandos 

básicos: Novo, Abrir, Salvar, Salvar Como, Imprimir, Preparar, Enviar, Publicar e 

Fechar. 

 

2 – BARRA DE FERRAMENTAS DE ACESSO RÁPIDO 

 

Localiza-se no canto superior esquerdo ao lado do Botão do 

Microsoft Office (local padrão), é personalizável e contém um conjunto de 

comandos independentes da guia exibida no momento. 

É possível adicionar botões que representam comandos à barra e 

mover a barra de um dos dois locais possíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DA TELA DO POWERPOINT 



 

 

 

 

3 – BARRA DE TÍTULO 

Exibe o nome do programa ( Microsoft PowerPoint) e, também exibe 

o nome do documento ativo. 

 

 

4 – BOTÕES DE COMANDO DA JANELA 

Acionando esses botões, é possível minimizar, maximizar e restaurar a 

janela do programa PowerPoint. 

 

 

 

 

 



 

 

5 – FAIXA DE OPÇÕES 

A Faixa de Opções é usada para localizar rapidamente os comandos 

necessários para executar uma tarefa. Os comandos são organizados em 

grupos lógicos, reunidos em guias. Cada guia está relacionada a um tipo 

de atividade como gravação ou disposição de uma página. Para diminuir a 

desorganização, algumas guias são exibidas somente quando necessário. Por 

exemplo, a guia Ferramentas de Imagem somente é exibida quando uma 

imagem é selecionada. 

 

1) Guias 

2) Os grupos em cada guia dividem a tarefa em subtarefas. 

3) Os botões de comando em cada grupo executam um comando ou 

exibem um menu de comandos. 

 

 

6 – PAINEL DE ANOTAÇÕES 

Nele é possível digitar as anotações que se deseja incluir em um slide. 

 

 

7 – BARRA DE STATUS 

Exibe várias informações úteis na confecção dos slides, entre elas: o 

número de slides; tema e idioma. 

 

8 – NÍVEL DE ZOOM 

Clicar para ajustar o nível de zoom. 

 



 

 

  CRIAR APRESENTAÇÕES  

Criar uma apresentação no Microsoft PowerPoint 2007 engloba: iniciar 

com um design básico; adicionar novos slides e conteúdo; escolher layouts; 

modificar o design do slide, se desejar, alterando o esquema de cores ou 

aplicando diferentes modelos de estrutura e criar efeitos, como transições de 

slides animados. 

 

 

Para iniciar uma nova apresentação basta clicar no Botão do Microsoft 

Office, e em seguida clicar em Novo . 

Então escolher um modelo para a apresentação (Em Branco, 

Modelos Instalados, Meus modelos, Novo com base em documento 

existente ou Modelos do Microsoft Office Online). 

 

 

Depois de escolhido o modelo clicar em Criar. 

 

 

 



 

 

  SELECIONAR SLIDE  

Para selecionar um slide, basta clicar na guia Slide no painel à esquerda. 

 

 

  LAYOUT  

 

 



 

 

Para alterar o Layout do slide selecionado, basta clicar na Guia Início e 

depois no botão Layout, escolha o layout desejado clicando sobre ele. 

  INSERIR TEXTO  

Antes de inserir o primeiro texto é necessário conhecer a aplicação de 

algumas 

teclas: 

 
BARRA DE 
ESPAÇOS 

Permite a inserção de espaços em branco. 

 

SHIFT 

Só funciona quando pressionada simultaneamente com 
outra 

tecla. Serve para fazer letras maiúsculas e acessar a 

segunda função da tecla, por exemplo: para digitar o sinal 

“@”, deve-se pressionar simultaneamente as teclas SHIFT e 

2. 
DEL ou DELETE Apaga os caracteres que estão à direita do ponto de 

inserção. 

BACKSPACE 
Apaga os caracteres que estão à esquerda do 
ponto de 
inserção. 

←→↑ ↓ Movimentam o ponto de inserção (cursor) pelo texto. 

ENTER Cria uma nova linha. 

CAPS LOCK 
Trava as maiúsculas. Todas as letras digitadas aparecerão 
em 

caixa alta. 

 

Para fazer a acentuação, deve-se digitar a tecla de acento e depois a 

letra a ser acentuada. Quando a tecla correspondente ao acento for 

pressionada, não sairá nada na tela; só depois que for digitada a letra é que ela 

aparecerá acentuada. 

 



 

 

 



 

 

Para inserir um texto no slide clicar com o botão esquerdo do mouse 

no retângulo (Clique para adicionar um título), após clicar o ponto de inserção 

(cursor será exibido). 

 

 

 

 

 

Então basta começar a digitar. 

 

 



 

 

 



 

 

  FORMATAR TEXTO  

Para alterar um texto, é necessário primeiro selecioná-lo. Para 

selecionar um texto ou palavra, basta clicar com o botão esquerdo sobre o 

ponto em que se deseja iniciar a seleção e manter o botão pressionado, 

arrastar o mouse até o ponto desejado e soltar o botão esquerdo. 

 

 

 

Com o texto selecionado basta clicar nos botões para fazer as 

alterações desejadas: 

 



 

 

1 – FONTE 

Altera o tipo de fonte 

 

 

 

2 – TAMANHO DA FONTE 

Altera o tamanho da fonte 

 



 

 

3 – NEGRITO 

Aplica negrito ao texto selecionado. Também pode ser acionado 

através do comando Ctrl+N. 

 

4 – ITÁLICO 

Aplica Itálico ao texto selecionado. Também pode ser acionado 

através do comando Ctrl+I. 

 



 

 

5 – SUBLINHADO 

Sublinha o texto selecionado. Também pode ser acionado através do 

comando 

Ctrl+S. 

 

 

 

6 – TACHADO 

Desenha uma linha no meio do texto selecionado. 

 



 

 

7 – SOMBRA DE TEXTO 

Adiciona uma sombra atrás do texto selecionado para destacá-lo no 

slide. 

 

 

 

8 – ESPAÇAMENTO ENTRE CARACTERES 

Ajusta o espaçamento entre caracteres. 

 



 

 

9 – MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS 

Altera todo o texto selecionado para MAIÚSCULAS, minúsculas, ou 

outros usos comuns de maiúsculas/minúsculas. 

 

 

 

10 – COR DA FONTE 

Altera a cor da fonte. 

 



 

 

11 – ALINHAR TEXTO À ESQUERDA 

Alinha o texto à esquerda. Também pode ser acionado através do 

comando Ctrl+Q. 

 

12 – CENTRALIZAR 

Centraliza o texto. Também pode ser acionado através do comando 

Ctrl+E. 

 



 

 

13 – ALINHAR TEXTO À DIREITA 

Alinha o texto à direita. Também pode ser acionado através do 

comando 

Ctrl+G. 

 

14 – JUSTIFICAR 

Alinha o texto às margens esquerda e direita, adicionando espaço 

extra entre as palavras conforme o necessário, promovendo uma 

aparência organizada nas laterais esquerda e direita da página. 

 

 

15 – COLUNAS 

Divide o texto em duas ou mais colunas. 



 

 

 



 

 

  INSERIR SÍMBOLOS ESPECIAIS  

Além dos caracteres que aparecem no teclado, é possível inserir no slide 

vários caracteres e símbolos especiais. 

1. Posicionar o cursor no local que se deseja inserir o símbolo. 

 

 

 

2. Acionar a guia Inserir. 

 

 

 

3. Clicar no botão Símbolo. 

 

 

 



 

 

4. Selecionar o símbolo. 

 

 

 

 

 

5. Clicar em Inserir e em seguida Fechar. 

 

 

 



 

 

  MARCADORES E NUMERÇÃO  

Com a guia Início acionada, clicar no botão , para criar 

parágrafos com marcadores. Para escolher o tipo de marcador clicar na seta. 

 

 

 

Com a guia Início acionada, clicar no botão , para iniciar 

uma lista numerada. Para escolher diferentes formatos de numeração clicar na 

seta. 

 



 

 

 
 

Para inserir um novo slide acionar a guia Início e clicar no botão . 

Depois clicar no layout desejado. 

 

 

 

 

 

 

Para excluir um slide basta selecioná-lo e depois clicar no botão 

, localizado na guia Início. 

 

 

 

Para limpar toda a formatação de um texto basta selecioná-lo e clicar 

no botão 

, localizado na guia Início. 

INSERIR NOVO SLIDE 

EXCLUIR SLIDE 

LIMPAR FORMATAÇÃO 



 

 

 

Após criar uma apresentação, é necessário efetuar a gravação do 

arquivo, essa operação é chamada de “Salvar”. Se o arquivo não for salvo, 

corre-se o risco de perdê- lo por uma eventual falta de energia, ou por outro 

motivo que cause a saída brusca do programa. 

Para salvar o arquivo, acionar o Botão do Microsoft Office  e 

clicar em Salvar, ou clicar no botão . 

 

 

 

 

 

Para sair do Microsoft Office PowerPoint, utilizar as seguintes opções: 

 

Acionar o Botão do Microsoft Office  e clicar em Sair do 

PowerPoint. Clicar no Botão Fechar . 

Pressionar as teclas ALT+F4. 

 

 

Se o arquivo não foi salvo ainda, ou se as últimas alterações não 

foram gravadas, o PowerPoint emitirá uma mensagem, alertando- o do fato. 

 

 

 

 

 

 

Para colocar um arquivo na tela do PowerPoint, deve-se acionar o 

Botão do Microsoft Office ·, e clicar em Abrir. 

Na caixa de diálogo do comando Abrir, existem vários botões que 

SALVAR ARQUIVO 

SAIR DO POWERPOINT 

ABRIR ARQUIVO 



 

 

auxiliam na localização do arquivo desejado. Depois de encontrar o arquivo 

clicar em Abrir. 

 

Para inserir uma figura no slide clicar na guia Inserir, e clicar em um 

desses botões: 

Imagem do Arquivo : inseri uma imagem de um arquivo. 

Clip-art : é possível escolher entre várias figuras que 

acompanham o Microsoft Office. 

Formas : inseri formas prontas, como retângulos e círculos, setas, 

linhas, símbolos de fluxograma e textos explicativos. 

SmartArt : inseri um elemento gráfico SmartArt para 

comunicar informações visualmente. Esses elementos gráficos variam 

desde listas gráficas e diagramas de processos até gráficos mais 

complexos, como diagramas de Venn e organogramas. 

Gráfico : inseri um gráfico para ilustrar e comparar dados. 

WordArt: : inseri um texto com efeitos especiais. 

 

 

 

 

 

Para editar o cabeçalho ou rodapé do slide, basta clicar no botão 

, na guia Inserir. As informações serão exibidas na parte superior ou inferior 

de cada página impressa. 

 

 

 

 

 

Para inserir ou traçar uma tabela, basta clicar no botão , localizado 

na guia Inserir. 

INSERIR FIGURAS 

CABEÇALHO E RODAPÉ 

INSERIR TABELA 



 

 

  ALTERAR A ORDEM DOS SLIDES  

Para alterar a ordem dos slides: 

 

   Selecionar a guia Slides (no painel à esquerda), 

 

 

 

Clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o slide, 

 



 

 

Mantê-lo pressionado e arrastá-lo até a posição desejada. 

 

 

 

  ALTERAR PLANO DE FUNDO  

Para alterar o plano de fundo de um slide, basta clicar com o botão 

direito do mouse sobre ele, e em seguida clicar em Formatar Plano de Fundo. 

 



 

 

Depois escolher entre as opções clicar Aplicar a tudo para aplicar a 

mudança a todos os slides, se for alterar apenas o slide atual clicar em fechar. 

 

 

 

  ANIMAR TEXTOS E OBJETOS  

Para animar um texto ou objeto, selecionar o texto ou objeto, clicar 

na guia Animações, e depois em Animações Personalizadas, abrirá um 

painel à direita, clicar em Adicionar efeito. Nele se encontram várias 

opções de animação de entrada, ênfase, saída e trajetórias de 

animação. 



 

 

 



 

 

  INSERIR BOTÃO DE AÇÃO  

 

Um botão de ação consiste em um botão já existente que pode ser 

inserido na apresentação e para o qual pode definir hiperlinks. Os botões de 

ação contêm formas, como setas para direita e para esquerda e símbolos de 

fácil compreensão referentes às ações de ir para o próximo, anterior, 

primeiro e último slide, além de executarem filmes ou sons. Eles são mais 

comumente usados para apresentações auto- executáveis — por 

exemplo, apresentações que são exibidas várias vezes em uma cabine ou 

quiosque (um computador e monitor, geralmente localizados em uma área 

freqüentada por muitas pessoas, que pode incluir tela sensível ao toque, som 

ou vídeo. Os quiosques podem ser configurados para executar apresentações 

do PowerPoint de forma automática, contínua ou ambas). 

 

1. Na guia Inserir, no grupo Ilustrações, clicar na seta abaixo de 

Formas e, em seguida, clique no botão Mais . 

2. Em Botões de Ação, clicar no botão que se deseja adicionar. 

 

3. Clicar sobre um local do slide e arrastar para desenhar a forma para o 

botão. 

 

4. Na caixa Configurar Ação, seguir um destes procedimentos: 

 

    Para escolher o comportamento do botão de ação quando 

você clicar nele, clicar na guia Selecionar com o Mouse. 

 

    Para escolher o comportamento do botão de ação quando 

você mover o ponteiro sobre ele, clicar na guia Selecionar sem 

o Mouse. 

 

5. Para escolher o que acontece quando você clica ou move o 

ponteiro sobre o botão de ação, siga um destes procedimentos: 

 

   Se você não quiser que nada aconteça, clicar em Nenhuma. 

   Para criar um hiperlink, clicar em Hiperlink para e selecionar o destino 

para o hiperlink. 

 



 

 

    Para executar um programa, clicar em Executar programa 

e, em seguida, clicar em Procurar e localizar o programa 

que você deseja executar. 

    Para executar uma macro (uma ação ou um conjunto de ações 

que você pode usar para automatizar tarefas. As macros são 

gravadas na linguagem de programação Visual Basic for 

Applications), clicar em Executar macro e selecionar a macro 

que você deseja executar. 

 

As configurações de Executar macro estarão disponíveis somente 

se a sua apresentação contiver uma macro. 

 

    Se você deseja que a forma escolhida como um botão de 

ação execute uma ação, clicar em Ação do objeto e selecionar 

a ação que você deseja que ele execute. 

 

As configurações de Ação do objeto estarão disponíveis somente 

se a sua apresentação contiver um objeto OLE (uma tecnologia de 

integração de programa que pode ser usada para compartilhamento de 

informações entre programas. Todos os programas do Office oferecem 

suporte para OLE; por isso, você pode compartilhar informações por meio 

de objetos vinculados e incorporados). 

 

    Para tocar um som, marcar a caixa de seleção Tocar som e 

selecionar o som desejado. 

 

 

 

  CRIAR APRESENTAÇÃO PERSONALIZADA  

 

Existem dois tipos de apresentações personalizadas: básica e com 

hiperlinks. 

 

Uma apresentação personalizada básica é uma apresentação 

separada ou uma apresentação que inclui alguns slides originais. 

 

Uma apresentação personalizada com hiperlinks é uma forma 



 

 

rápida de navegar para uma ou mais apresentações separadas. 

1 – APRESENTAÇÃO PERSONALIZADA BÁSICA 

 

Utilizar uma apresentação personalizada básica para fornecer 

apresentações separadas para diferentes grupos da sua organização. 

Por exemplo, se sua apresentação contém um total de cinco slides, é 

possível criar uma apresentação personalizada chamada "Site 1" que inclui 

apenas os slides 1, 3 e 5. É possível criar 

uma segunda apresentação personalizada chamada "Site 2" que inclui os 

slides 1, 2, 4 e 5. Quando você criar uma apresentação personalizada a 

partir de outra apresentação, é possível executá-la, na íntegra, em sua 

seqüência original. 

 

 

 Slides para Área 

1  Slides para 

Área 2 

1. Na guia Apresentações de Slides, no grupo Iniciar Apresentação de Slides, 

clicar na seta ao lado de Apresentação de Slides Personalizada e, em 

seguida, clicar em Apresentações Personalizadas. 

 

2. Na caixa de diálogo Apresentações Personalizadas, clicar em Novo. 

 

3. Em Slides na apresentação, clicar nos slides que você deseja incluir na 

apresentação personalizada e, em seguida, clicar em Adicionar. 

 

Para selecionar diversos slides seqüenciais, clicar no primeiro slide 



 

 

e, em seguida, manter pressionada a tecla SHIFT enquanto clica no último 

slide que deseja selecionar. Para selecionar diversos slides não seqüenciais, 

manter pressionada a tecla CTRL enquanto clica em cada slide que queira 

selecionar. 

 

4. Para alterar a ordem em que os slides são exibidos, em Slides na 

apresentação personalizada, clicar em um slide e, em seguida, clicar 

em uma das setas para mover o slide para cima ou para baixo na lista. 

 

5. Digitar um nome na caixa Nome da apresentação de slides e clicar em 

OK. Para criar apresentações personalizadas adicionais com quaisquer 

slides da sua apresentação, repetir as etapas de 1 a 5. 

Para visualizar uma apresentação personalizada, clicar no nome 

da apresentação na caixa de diálogo Apresentações Personalizadas e, em 

seguida, clicar em Mostrar. 

 

 

2 – APRESENTAÇÃO PERSONALIZADA COM HIPERLINK 

 

Utilizar uma apresentação personalizada com hiperlinks para 

organizar o conteúdo de uma apresentação. Por exemplo, se você cria 

uma apresentação personalizada principal sobre a nova organização geral 

da sua empresa, é possível criar uma apresentação personalizada para 

cada departamento da sua organização e vinculá-los a essas exibições da 

apresentação principal. 

 

 

 

 

   Slide com hiperlinks 
 

   Apresentação personalizada para 

Departamento A   Apresentação 

personalizada para Departamento B 

 

 

1. Na guia Apresentações, no grupo Iniciar Apresentação de Slides, clicar na 



 

 

seta ao lado de Apresentação de Slides Personalizada e, em seguida, 

clicar em Apresentações Personalizadas. 

 

2. Na caixa de diálogo Apresentações Personalizadas, clicar em Novo. 

 

3. Em Slides na apresentação, clicar nos slides que você deseja incluir na 

apresentação personalizada principal e, em seguida, clicar em Adicionar. 

 

Para selecionar diversos slides seqüenciais, clicar no primeiro slide 

e, em seguida, manter pressionada a tecla SHIFT enquanto clica no último 

slide que deseja selecionar. Para selecionar diversos slides não seqüenciais, 

manter pressionada a tecla CTRL enquanto clica em cada slide que queira 

selecionar. 

4. Para alterar a ordem em que os slides são exibidos, em Slides na 

apresentação personalizada, clicar em um slide e, em seguida, clicar 

em uma das setas para mover o slide para cima ou para baixo na lista. 

 

5. Digitar um nome na caixa Nome da apresentação de slides e clicar em 

OK. Para criar apresentações personalizadas adicionais com 

quaisquer slides da sua apresentação, repetir as etapas de 1 a 5. 

 

6. Para criar um hiperlink da apresentação principal para uma 

apresentação de suporte, selecionar o texto ou objeto que você deseja 

para representar o hiperlink. 

 

7. Na guia Inserir, no grupo Vínculos, clicar na seta abaixo de Hiperlink. 

 

8. Em Vincular para, clicar em Colocar Neste Documento. 

 

9. Seguir um destes procedimentos: 

 

    Para se vincular a uma apresentação personalizada, na lista 

Selecionar um local neste documento, selecionar a 

apresentação personalizada para a qual deseja ir e marcar a 

caixa de seleção Mostrar e retornar. 

 

    Para se vincular a um local na apresentação atual, na lista 

Selecione um local neste documento, selecionar o slide para o 

qual você deseja ir. 



 

 

 

Para visualizar uma apresentação personalizada, clicar no nome 

da apresentação na caixa de diálogo Apresentações Personalizadas e, em 

seguida, clicar em Mostrar. 

 

 

  TRANSIÇÃO DE SLIDES  

 

As transições de slide são os efeitos semelhantes à animação que 

ocorrem no modo de exibição Apresentação de Slides quando você 

move de um slide para o próximo. É possível controlar a velocidade de 

cada efeito de transição de slides e também adicionar som. 

 

O Microsoft Office PowerPoint 2007 inclui vários tipos diferentes de 

transições de slides, incluindo (mas não se limitando) as seguintes: 

 
 

1. Sem transição 

2. Persiana Horizontal 

3. Persiana Vertical 

4. Quadro Fechar 

5. Quadro Abrir 

6. Quadriculado na Horizontal 

7. Quadriculado na Vertical 

8. Pente Horizontal 

9. Pente Vertical 

 

Para consultar mais efeitos de transição, na lista Estilos Rápidos, clicar no 

botão Mais , conforme mostrado no diagrama acima. 

 

  ADICIONAR A MESMA TRANSIÇÃO DE SLIDES A TODOS OS 

SLIDES EM SUA APRESENTAÇÃO: 

 

1. No painel que contém as guias Tópicos e Slides, clicar na guia Slides. 



 

 

 

2. Na guia Início, clicar na miniatura de um slide. 

 

3. Na guia Animações, no grupo Transição para Este Slide, clicar em um 

efeito de transição de slides. 

 

4. Para consultar mais efeitos de transição, na lista Estilos Rápidos, clicar no 

botão Mais . 

5. Para definir a velocidade de transição de slides, no grupo Transição 

para Este Slide, clicar na seta ao lado de Velocidade da Transição 

e, em seguida, selecionar a velocidade desejada. 

 

6. No grupo Transição para Este Slide, clicar em Aplicar a Tudo. 

  ADICIONAR DIFERENTES TRANSIÇÕES DE SLIDES AOS SLIDES 

EM SUA APRESENTAÇÃO 

 

1. No painel que contém as guias Tópicos e Slides, clicar na guia Slides. 

 

2. Na guia Início, clicar na miniatura de um slide. 

 

3. Na guia Animações, no grupo Transição para Este Slide, clicar no 

efeito de transição de slides que você deseja para esse slide. 

 

4. Para consultar mais efeitos de transição, na lista Estilos Rápidos, clicar no 

botão Mais . 

5. Para definir a velocidade de transição de slides, no grupo Transição 

para Este Slide, clicar na seta ao lado de Velocidade da Transição e, 

em seguida, selecionar a velocidade desejada. 

 

6. Para adicionar uma transição de slides diferente a outro slide em 

sua apresentação, repetir as etapas 2 a 4. 

 

 

 

ADICIONAR SOM A TRANSIÇÕES DE SLIDES 

 

1. No painel que contém as guias Tópicos e Slides, clicar na guia Slides. 



 

 

 

2. Na guia Início, clicar na miniatura de um slide. 

 

3. Na guia Animações, no grupo Transição para Este Slide, clicar na seta 

ao lado de Som de Transição e, em seguida, seguir um destes 

procedimentos: 

 

   Para adicionar um som a partir da lista, selecionar o som desejado. 

   Para adicionar um som não encontrado na lista, selecionar Outro Som, 

localizar o arquivo de som que você deseja adicionar e, em seguida, 

clicar em OK. 

 

4. Para adicionar som a uma transição de slides diferente, repetir as etapas 2 

e 3. 

  CONFIGURAR APRESENTAÇÃO DE SLIDES  

  Tipo de apresentação 

Usar as opções na seção Tipo de apresentação para especificar 

como você deseja mostrar a apresentação para sua audiência. 

 

o Para fazer sua apresentação diante de uma audiência ao vivo, clicar 

em Exibida por um orador (tela inteira). 

 

o Para permitir que a audiência exiba sua apresentação a partir de 

um disco rígido ou CD em um computador ou na Internet, clicar em 

Apresentada por uma pessoa (janela). 

 

o Para permitir que a audiência role por sua apresentação de auto-

execução a partir de um computador autônomo, marcar a caixa de 

seleção Mostrar barra de rolagem. 

 

o Para entregar uma apresentação de auto-execução executada 

em um quiosque (um computador e monitor, geralmente localizados 

em uma área freqüentada por muitas pessoas, que pode incluir tela 

sensível ao toque, som ou vídeo. Os quiosques podem ser configurados 

para executar apresentações 

do PowerPoint de forma automática, contínua ou ambas), clicar 

em Apresentada em um quiosque (tela inteira). 

 



 

 

MOSTRAR SLIDES 

 

Usar as opções na seção Mostrar slides para especificar quais slides 

estão disponíveis em uma apresentação ou para criar uma apresentação 

personalizada (uma apresentação dentro de uma apresentação na qual 

você agrupa slides em uma apresentação existente para poder mostrar 

essa seção da apresentação para um público em particular). 

 

o Para mostrar todos os slides em sua apresentação, clicar em Tudo. 

 

o Para mostrar um grupo específico de slides de sua apresentação, 

digitar o número do primeiro slide que você deseja mostrar na 

caixa De e digitar o número do último slide que você deseja mostrar na 

caixa Até. 

o Para iniciar uma apresentação de slides personalizada que seja 

derivada de outra apresentação do PowerPoint, clicar em 

Apresentação personalizada e, em seguida, clicar na 

apresentação que você deseja exibir como uma apresentação 

personalizada (uma apresentação dentro de uma apresentação na 

qual você agrupa slides em uma apresentação existente para poder 

mostrar essa seção da apresentação para um público em particular). 

 

OPÇÕES DA APRESENTAÇÃO 

 

 

Usar as opções na seção Opções da apresentação para especificar 

como você deseja que arquivos de som, narrações ou animações sejam 

executados em sua apresentação. 

 

o Para executar um arquivo de som ou animação continuamente, 

marcar a caixa de opções Repetir até 'Esc' ser pressionada. 

 

o Para mostrar uma apresentação sem executar uma narração 

incorporada, marcar a caixa de seleção Apresentação sem narração. 

 

o Para mostrar uma apresentação sem executar uma animação 

incorporada, marcar a caixa de seleção Apresentação sem animação. 



 

 

 

o Ao fazer sua apresentação diante de uma audiência ao vivo, é possível 

escrever nos slides. Para especificar uma cor de tinta, na lista Cor da 

caneta, selecionar uma cor de tinta. 

 

A lista Cor da caneta estará disponível apenas se Exibida por um 

orador (tela inteira) (na seção Tipo de apresentação) estiver selecionada. 

 

AVANÇAR SLIDES 

 

Usar as opções na seção Avançar slides para especificar como 

mover de um slide para outro. 

 

o Para avançar para cada slide manualmente durante a 

apresentação, clicar em Manualmente. 

o Para usar intervalos de slide para avançar para cada slide 

automaticamente durante a apresentação, clicar em Usar intervalos, 

se houver. 

 

 

 

VÁRIOS MONITORES 

 

É possível executar sua apresentação do Microsoft Office PowerPoint 

2007 de um monitor (por exemplo, em um pódio) enquanto o público a vê 

em um segundo monitor. 

 

Usando dois monitores, é possível executar outros programas que 

não são vistos pelo público e acessar o modo de exibição Apresentador. Este 

modo de exibição oferece as seguintes ferramentas para facilitar a 

apresentação de informação: 

 

o É possível utilizar miniaturas para selecionar os slides de uma seqüência 

e criar uma apresentação personalizada para o seu público. 

 

o A visualização de texto mostra aquilo que o seu próximo clique 

adicionará à tela, como um slide novo ou o próximo marcador de uma 



 

 

lista. 

 

o As anotações do orador são mostradas em letras grandes e claras, 

para que você possa utilizá-las como um script para a sua apresentação. 

 

o É possível escurecer a tela durante sua apresentação e, depois, 

prosseguir do ponto em que você parou. Por exemplo, talvez você 

não queira exibir o conteúdo do slide durante um intervalo ou uma 

seção de perguntas e respostas. 

 



 

 

No modo de exibição do Apresentador, os ícones e botões são 

grandes o suficiente para uma fácil navegação, mesmo quando você está 

usando um teclado ou mouse desconhecido. A seguinte ilustração mostra 

as várias ferramentas disponibilizadas pelo modo de exibição Apresentador. 

 

 

Miniaturas dos slides que você pode clicar para pular um slide ou retornar 

para um slide já apresentado. 

 

O slide que você está exibindo no momento para o público. 

 

O botão Finalizar Apresentação, que você pode clicar a qualquer 

momento para finalizar a sua apresentação. 

 

O botão Escurecer, que você pode clicar para escurecer a tela do 

público temporariamente e, em seguida, clicar de novo para exibir o slide 

atual. 

 

Avançar para cima, que indica o slide que o seu público verá em seguida. 

 

Botões que você pode selecionar para mover para frente ou para trás 

na sua apresentação. 

 

O Número do slide (por exemplo, Slide 7 de 12) 

 

O tempo decorrido, em horas e minutos, desde o início da sua apresentação. 

 

As anotações do orador, que você pode usar como um script para 

a sua apresentação. 



 

 

Requisitos para o uso do modo de exibição Apresentador: 

 

Para utilizar o modo de exibição Apresentador, faça o seguinte: 

 

o Certifique-se que o computador usado para a apresentação tem 

capacidade para vários monitores. A maioria dos computadores 

de mesa requer duas placas de vídeo de capacidade para vários 

monitores e muitos laptops têm capacidade interna para vários 

monitores. 

 

o Ativar o suporte a vários monitores 
 

o Ativar o modo de exibição Apresentador. 
 

 

Ativar o suporte a vários monitores: 

 

Embora os computadores possam oferecer suporte a mais de dois 

monitores, o PowerPoint oferece suporte para o uso de até dois monitores para 

uma apresentação. 

 

Para desativar o suporte a vários monitores, selecionar o segundo 

monitor e desmarcar a caixa de seleção Estender a área de trabalho do 

Windows a este monitor. 

 

1. Na guia Apresentação de Slides, no grupo Monitores, clicar em Mostrar 

Modo de Exibição do Apresentador. 

 

2. Na caixa de diálogo Propriedades de Vídeo, na guia Configurações, 

clicar no ícone do monitor para o monitor do apresentador e desmarcar 

a caixa de seleção Usar este dispositivo como monitor primário. 

 

Se a caixa de seleção Usar este dispositivo como monitor primário 

estiver marcada e não disponível, o monitor foi designado como o monitor 

primário. Somente é possível selecionar um monitor primário por vez. Se 

você clicar em um ícone de monitor diferente, a caixa de seleção Usar este 

dispositivo como monitor primário é desmarcada e torna-se disponível 

novamente. 

 

É possível mostrar o modo de exibição Apresentador e executar a 



 

 

apresentação de apenas um monitor — geralmente, o monitor 1. 

3. Clicar no ícone do monitor para o monitor do público e marcar a caixa 

de seleção Estender a área de trabalho do Windows a este monitor. 

 

 

 

Executar uma apresentação em dois monitores usando o modo de 

exibição do Apresentador: 

 

Após configurar seus monitores, abrir a apresentação que deseja 

executar e fazer o seguinte: 

 

1. Na guia Apresentação de Slides, no grupo Configuração, clicar em 

Configurar a Apresentação de Slides. 

 

2. Na caixa de diálogo Configurar Apresentação, escolher as opções 

desejadas e clicar em OK. 

 

3. Para começar a entrega da apresentação, na guia Exibir, no grupo 

Modos de Exibição de Apresentação, clicar em Apresentação de Slides. 

 

 

 

 

DESEMPENHO 

 

Usar as opções na seção Desempenho para especificar o nível de 

clareza visual da apresentação. 

 

o Para acelerar o desenho de elementos gráficos na apresentação, 

selecionar Usar aceleração de elementos gráficos do hardware. 

 

o Na lista Resolução da apresentação de slides, clicar na resolução, ou 

número de pixels por polegada, que você deseja. Quanto mais pixels, 

mais nítida será a imagem, contudo mais lento será o desempenho do 

computador. Por exemplo, uma tela de 640 x 480 pixels é capaz de 

exibir 640 pontos distintos em cada uma das 480 linhas, ou 

aproximadamente 300.000 pixels. Essa é a resolução com 



 

 

desempenho mais rápido, contudo fornece a menor qualidade. 

Em contraste, uma tela com 1280 x 1024 pixels fornece as imagens 

mais nítidas, mas com desempenho mais lento. 

  EXIBIR APRESENTAÇÃO

  

Para exibir uma apresentação clicar na guia Apresentação de 

Slides, e seguir um destes procedimentos: 

Clicar no botão , ou pressionar a tecla F5, para iniciar a 

apresentação a partir do primeiro slide. 

Clicar no botão , ou pressionar simultaneamente as teclas 

SHIFT e F5, para iniciar a apresentação a partir do slide atual. 

 

 

 

  IMPRESSÃO

  

 

No Microsoft Office PowerPoint 2007, é possível criar e imprimir slides, 

folhetos e anotações. É possível imprimir sua apresentação no modo de 

exibição de Estrutura de Tópicos, de maneira colorida, em preto e branco ou 

em escala de cinza. 

  IMPRIMIR SLIDES 

1. Clicar no Botão Microsoft Office , clicar na seta ao lado de 

Imprimir e, em seguida, clicar em Visualizar impressão. 

 

2. No grupo Configurar página, da lista Imprimir, selecionar Slides. 

 

3. Clicar em Opções, apontar para Cor/escala de cinza e, em 

seguida, clicar em uma das opções: 

 

o Cor: Se estiver usando uma impressora colorida, essa 

opção realizará a impressão em cores. 

 

o Cor (em impressora preto-e-branco): Se estiver usando 

uma impressora preto-e-branco, essa opção realizará a 



 

 

impressão em escala de cinza. 

 

o Escala de cinza: Essa opção imprime imagens em tons 

de cinza que variam entre o preto e o branco. Os 

preenchimentos de plano de fundo são impressos 

como branco para que o texto 

fique mais legível. (Às vezes a escala de cinza é bastante 

semelhante à Preto-e-branco puro). 

 

o Preto-e-branco puro: Essa opção imprime o folheto 

sem preenchimentos em cinza. 

 

4. Clicar em Imprimir. 

 

Para alterar as opções de impressão, siga estas etapas: 

 

1. Na guia Estrutura, no grupo Configurar página, clicar em 

Configurar página. 

 

2. Na lista Slides dimensionados para, clicar no tamanho de papel 

desejado para impressão. 

 

o Se clicar em Personalizado, digitar ou selecionar as 

dimensões do papel nas caixas Largura e Altura. 

 

o Para imprimir em transparências, clicar em Transparência. 
 

3. Para definir a orientação da página para os slides, em Orientação, 

na caixa Slides, clicar em Paisagem ou Retrato. 

 

 

CRIAR E IMPRIMIR FOLHETOS 

 

Você pode imprimir as apresentações na forma de folhetos, com 

até nove slides em uma página, que podem ser utilizados pelo público 

para acompanhar a apresentação ou para referência futura. 



 

 

 

 

O folheto com três slides por página possui espaços entre as linhas para 

anotações. 

Você pode selecionar um layout para os folhetos em 

visualização de impressão (um modo de exibição de um documento 

da maneira como ele aparecerá ao ser impresso). 

 

Organizar conteúdo em um folheto: 

 

Na visualização de impressão é possível organizar o conteúdo no 

folheto e visualizá-lo para saber como ele será impresso. Você pode 

especificar a orientação da página como paisagem ou retrato e o número 

de slides que deseja exibir por página. 

 

Você pode adicionar visualizar e editar cabeçalhos e rodapés, 

como os números das páginas. No layout com um slide por página, você 

só poderá aplicar cabeçalhos e rodapés ao folheto e não aos slides, se não 

desejar exibir texto, data ou numeração no cabeçalho ou no rodapé dos 

slides. 

 

Aplicar conteúdo e formatação em todos os folhetos: 

 

Se desejar alterar a aparência, a posição e o tamanho da 

numeração, da data ou do texto do cabeçalho e do rodapé em todos os 

folhetos, faça as alterações no folheto mestre. Para incluir um nome ou 

logotipo em todas as páginas do folheto, basta adicioná-lo ao mestre. As 

alterações feitas no folheto mestre também são exibidas na impressão da 

estrutura de tópicos. 

 

Imprimir folhetos: 

 

1. Abrir a apresentação em que deseja imprimir os folhetos. 



 

 

 

2. Clicar no Botão Microsoft Office , clicar na seta ao lado de 

Imprimir e, em seguida, clicar em Visualizar impressão. 

 

3. No grupo Configurar página, clicar na seta em Imprimir e selecionar 

a opção desejada de layout do folheto na lista. 

 

O formato Folhetos (3 Slides por Página) possui linhas para 

anotações do público. 

 

4. Para especificar a orientação da página, clicar na seta em 

Orientação e, em seguida, clicar em Paisagem ou Retrato. 

5. Clicar em Imprimir. 

 

Se desejar imprimir folhetos em cores, selecionar uma impressora 

colorida. Clicar no Botão Microsoft Office , clicar na seta ao lado de 

Imprimir e, em seguida, clicar em Visualizar impressão. Em Imprimir, clicar 

em Opções, apontar para Cor/Escala de Cinza e selecionar Cor. 

 

 

 

CRIAR E IMPRIMIR ANOTAÇÕES 

 

Você pode criar anotações (páginas impressas que exibem 

anotações do autor abaixo do slide que contém as anotações.) como 

notas para si mesmo, enquanto realiza a apresentação, ou para o público. 

 

Criar anotações: 

 

Use o painel de anotações (o painel no modo de exibição normal no 

qual você digita as anotações que deseja incluir em um slide. Você 

imprime essas anotações como páginas de anotações ou as exibe ao salvar 

uma apresentação como página da Web.) na exibição Normal para gravar 

anotações sobre os slides. 

 

 



 

 

 

 

   Painel de anotações na exibição 

Normal 

 

Você pode digitar e formatar suas anotações enquanto trabalha na 

exibição Normal, mas para ver como as anotações serão impressas e o 

efeito geral da formatação de qualquer texto, como as cores da fonte, 

alterne para o Modo de anotações. Também é possível verificar e alterar 

os cabeçalhos e rodapés de suas anotações no Modo de anotações. 

Cada anotação mostra uma imagem de slide, junto com as 

anotações correspondentes a um slide. No Modo anotações, você 

pode ornamentar suas anotações com gráficos, imagens (um arquivo 

(como um metarquivo) que pode ser desagrupado e manipulado como 

dois ou mais objetos, ou um arquivo que permanece como um único 

objeto (como bitmaps), tabelas ou outras ilustrações). 

 

 

 

 

 

   As anotações incluem suas anotações e cada slide da 

apresentação.   Cada slide é impresso em sua própria página. 

   Suas anotações acompanham o slide. 

   Dados como gráficos ou imagens podem ser adicionados às suas 

anotações. 

 

Uma imagem ou um objeto (uma tabela, um gráfico, uma equação 

ou outra forma de informação. Os objetos criados em um aplicativo, 



 

 

como planilhas, e vinculados ou incorporados em outro aplicativo são 

objetos OLE) adicionado ao Modo de anotações será exibido nas 

anotações, mas não na tela da exibição Normal. Se salvar suas 

apresentações como uma página da Web, a imagem ou o objeto não será 

exibido quando abrir a apresentação no navegador Web, embora suas 

anotações sejam exibidas. 

 

As alterações, adições e exclusões realizadas nas anotações aplicam-

se apenas às anotações e ao texto das mesmas no modo de exibição 

Normal. 

 

Se desejar aumentar, reposicionar ou formatar a área de imagem do 

slide ou a área das anotações, vá para o Modo de anotações e faça as 

alterações. 

 

Você não pode desenhar imagens no painel de anotações no 

modo de exibição Normal. Alterne para o Modo de anotações e 

desenhe ou adicione a imagem. 

Aplicar conteúdo e formatação a todas as anotações: 

 

Para aplicar conteúdo ou formatação a todas as anotações em 

uma apresentação, altere as Anotações mestras (um modo de exibição ou 

página de slide em que você define a formatação de todos os slides ou 

páginas de sua apresentação. Cada apresentação tem um mestre para 

cada componente principal: slides, slides de títulos, anotações do orador e 

folhetos para o público). Por exemplo, para inserir o logotipo de uma 

empresa ou outra arte em todas as páginas de anotações, adicione a arte a 

Anotação mestra. Ou, se desejar alterar o estilo da fonte usado para todas 

as anotações, altere o estilo na Anotação mestra. Você pode alterar a 

aparência e a posição da área do slide, das anotações, dos cabeçalhos, 

dos rodapés, dos números de página e da data. 

 

Exibir anotações em uma página da Web: 

 

Se você salvar sua apresentação como uma página da Web, suas 

anotações serão exibidas automaticamente, a menos que sejam 

ocultadas. Os títulos transformam-se em um sumário da apresentação e 

as anotações do slide aparecem abaixo de cada slide. Suas anotações 



 

 

podem fazer o papel de orador, fornecendo ao público os elementos 

básicos e os detalhes que um orador forneceria durante uma 

apresentação ao vivo. 

 

Ocultar os tópicos em uma apresentação da Web 

 

Se você salvar sua apresentação como uma página da Web, os 

tópicos associados à sua apresentação serão exibidos automaticamente 

pelo seu navegador da Web. Os títulos do slide se tornam um sumário na 

apresentação. Caso não deseje que o tópico seja exibido, oculte-o antes 

de salvar o arquivo como uma página da Web. 

1. Clicar no Botão Microsoft Office e, em seguida, clicar em Salvar 

Como. 

2. Na caixa Nome do arquivo, digitar um nome de arquivo ou não fazer 

nada para aceitar o nome sugerido. 

 

3. Na lista Salvar como tipo, selecionar Página da Web e, em seguida, 

clicar em Publicar. 



 

 

4. Na caixa de diálogo Publicar como página da Web, clicar em Opções da 

Web. 

 

5. Na guia Geral, desmarcar a caixa de seleção Adicionar controles de 

navegação de slide e clicar em OK. 

 

6. Na caixa de diálogo Publicar como página da Web, clicar em Publicar. 

 

 

 

 

 

Imprimir as anotações: 

 

 

1. Abrir a apresentação em que deseja imprimir as anotações. 

 

2. Clicar no Botão Microsoft Office , clicar na seta ao lado de 

Imprimir e, em seguida, clicar em Visualizar impressão. 

 

3. Na guia Configurar Página, clicar na seta da caixa Imprimir, e 

clicar em Anotações. 

 

4. Para especificar a orientação da página, clicar na seta em 

Orientação e, em seguida, clicar em Retrato ou Paisagem. 

 

5. Clicar em Imprimir. 

 

6. Para configurar cabeçalhos e rodapés, clicar em Opções e em 

Cabeçalho e Rodapé. 

 

 

 

Se desejar imprimir suas anotações em cores, selecionar uma 

impressora colorida. Clicar no Botão Microsoft Office , clicar na seta ao 

lado de Imprimir 

e, em seguida, clicar em Visualizar impressão. Em Imprimir, clicar em 

Opções, apontar para Cor/Escala de Cinza e selecionar Cor. 



 

 

  CRIAR E IMPRIMIR UMA APRESENTAÇÃO NO MODO DE 

EXIBIÇÃO DE ESTRUTURA DE TÓPICOS 

 

Existem várias maneiras de exibir uma apresentação no Microsoft 

Office PowerPoint 2007 e cada exibição é criada com uma finalidade 

diferente. Por exemplo, no Modo de Exibição de Estrutura de Tópicos, o 

PowerPoint mostra a sua apresentação como uma estrutura de tópicos 

com os títulos e o texto principal de cada slide. Os títulos são exibidos no 

lado esquerdo do painel, que contém a guia Estrutura de Tópicos, junto 

com o ícone e o número do slide. O texto principal está recuado abaixo do 

título do slide. Os objetos gráficos são exibidos como pequenas notações 

no ícone do slide no Modo de Exibição de Estrutura de Tópicos. 

 

Trabalhar no Modo de Exibição de Estrutura de Tópicos é 

especialmente prático se você quiser fazer edições globais, obter uma 

visão geral da apresentação, alterar a seqüência dos marcadores ou slides 

ou realizar alterações na formatação. 

 

Quando você salva a apresentação como uma página da Web, o 

texto da guia Estrutura de Tópicos se transforma em um índice, para que você 

possa navegar pelos slides. 

 

As guias Estrutura de Tópicos e Slides são alteradas para exibir um 

ícone quando o painel ficar estreito. Se a guia Estrutura de Tópicos estiver 

oculta, basta ampliar o painel, arrastando a borda direita. 

 

 

Aumentar o tamanho do painel que contém as guias Estrutura de 

Tópicos e 

Slides. 

 

Criar uma apresentação no Modo de Exibição de Estrutura de Tópicos: 

 

1. Na guia Exibir, no grupo Modos de Exibição de Apresentação, 

clicar em Normal. 



 

 

 

2. No painel contendo as guias Estrutura de Tópicos e Slides, clicar 

na guia Estrutura de Tópicos. 

3. Na guia Estrutura de Tópicos, posicionar o ponteiro e colar o 

conteúdo ou começar a digitar o texto. 

 

 

 

Exibir uma apresentação no Modo de Estrutura de Tópicos: 

 

1. Na guia Exibir, no grupo Modos de Exibição de Apresentação, 

clicar em Normal. 

 

2. No painel que contém as guias Estrutura de Tópicos e Slides, clicar 

na guia Estrutura de Tópicos. 

 

 

 

Imprimir uma apresentação no Modo de Exibição de Estrutura de 

Tópicos: 

 

1. Abrir a apresentação que deseja imprimir. 

 

2. Na guia Exibir, no grupo Modos de Exibição de Apresentação, 

clicar em Normal. 

 

3. No painel que contém as guias Estrutura de Tópicos e Slides, clicar 

na guia Estrutura de Tópicos. 

4. Clicar no Botão do Microsoft Office , apontar para a seta ao 

lado de Imprimir e, em seguida, clicar em Visualizar Impressão. 

 

5. No grupo Configurar página, clicar na seta em Imprimir e, em 

seguida, clicar em Modo de estrutura de tópicos. 

 

6. Para especificar a orientação da página, clicar na seta em 

Orientação e, em seguida, clicar em Paisagem ou Retrato. 

 

7. Clicar em Imprimir. 



 

 

Localizar uma impressora: 

 

 

Se você ainda não adicionou uma impressora, será necessário 

configurar primeiro uma impressora. Siga um destes procedimentos: 

 

 

o No Microsoft Windows Vista 

1. Clicar no botão Iniciar e, em seguida, clicar em 

Painel de Controle. 

 

2. No Painel de Controle, clicar duas vezes em Impressoras. 

 

3. Na caixa de diálogo Impressoras, clicar em 

Adicionar uma impressora. 

 

o No Microsoft Windows XP 

 

4. Clicar em Iniciar e, em seguida, clicar em 

Impressoras e Aparelhos de Fax. 

 

5. Em Tarefas da Impressora, clicar em Adicionar

 uma impressora. 

 

Seguir as instruções do Assistente para Adicionar Impressora. 

Para imprimir uma página de teste, verifique se a impressora está 

ligada e pronta para imprimir. Execute estes procedimentos no 

PowerPoint 2007: 

1. Clicar no Botão Microsoft Office e, em seguida, clicar em Imprimir. 

Atalho do teclado Para exibir a caixa de diálogo Imprimir, pressionar 

CTRL+P. 

 

2. Clicar em Localizar Impressora. 

 

3. Na lista Nome, selecionar a impressora que você deseja usar. 



 

 

Definir a impressora padrão: 

 

1. Seguir um destes procedimentos: 

 

o No Microsoft Windows Vista 

 

1. Clicar no botão Iniciar e, em seguida, clicar em 

Painel de Controle. 

 

2. No Painel de Controle, clicar duas vezes em Impressoras. 

 

o No Microsoft Windows XP 

 

Clicar em Iniciar e, em seguida, clicar em Impressoras e 

Aparelhos de Fax. 

 

 

 

Selecionar a fonte de papel: 

 

Várias impressoras possuem bandejas superior e inferior para 

tamanhos de papel diferentes. A associação do formulário à fonte de 

papel garante que os arquivos sempre serão impressos no tamanho de 

papel correto quando você selecionar o formulário em um 

programa. Execute estes procedimentos no PowerPoint 2007: 

1. Clicar no Botão Microsoft Office e, em seguida, clicar em Imprimir. 

Atalho do teclado para exibir a caixa de diálogo Imprimir, pressionar 

CTRL+O. 

 

2. Clicar em Propriedades. 

 

3. Na guia Papel/Qualidade, em Seleção da Bandeja, clicar na fonte 

de papel desejada. 

 

4. Na caixa de diálogo Configurar Página, clicar na guia Página. 

 

5. Em Papel, clicar na fonte de papel desejada. 



 

 

Visualizar uma página antes da impressão: 

 

Clicar no Botão Microsoft Office , apontar para a seta ao 

lado de Imprimir e, em seguida, clicar em Visualizar Impressão. 

 

 

 

Verificar o progresso do trabalho de impressão: 

 

Seguir um destes procedimentos: 

 

o No Microsoft Windows Vista 

1. Clicar no botão Iniciar e, em seguida, clicar em 

Painel de Controle. 

 

2. No Painel de Controle, clicar duas vezes em Impressoras. 

 

3. Selecionar o ícone da impressora que estiver usando e, em 

seguida, clicar em Veja o que está sendo impresso na barra de 

ferramentas. 

 

o No Microsoft Windows XP 

 

4. Clicar em Iniciar e, em seguida, clicar em Impressoras e 

Aparelhos de Fax. 

 

5. Na caixa de diálogo Impressoras e Aparelhos de Fax, abrir a 

impressora que está usando clicando duas vezes no ícone da 

impressora. 

 

 

Cancelar a impressão: 

1. Seguir um destes procedimentos: 

o No Microsoft Windows Vista 

1. Clicar no botão Iniciar e, em seguida, clicar em 

Painel de Controle. 

 

2. No Painel de Controle, clicar duas vezes em Impressoras. 
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3. Na caixa de diálogo Impressoras, abrir a impressora que está 

usando clicando duas vezes no ícone da impressora. 

 

o No Microsoft Windows XP 

 

1. Clicar em Iniciar e, em seguida, clicar em Impressoras e 

Aparelhos de Fax. 

 

2. Na caixa de diálogo Impressoras e Aparelhos de Fax, abrir 

a impressora que está usando clicando duas vezes no 

ícone da impressora. 

 

2. Clicar no trabalho de impressão que deseja cancelar. 

 

3. No menu Documento, clicar em Cancelar. 

 

 

 

  REQUISITOS  

 

Para usar o Microsoft Office PowerPoint 2007, você precisará de: 

 

Componen

te 

Requisit

o 

Computado

r e 

processad

or 

 

Processador de 500 megahertz (MHz) ou superior 

Memória 256 megabytes (MB) de RAM ou superior 

 

Disco rígido 
1 gigabyte (GB); uma parte desse espaço em disco 

será liberada após a instalação se o pacote original 

baixado for removido do disco rígido. 

Unidade Unidade de CD-ROM ou DVD 

Monitor Resolução do monitor de 1024x768 ou superior 

Sistema 

operacion

Microsoft Windows XP com Service Pack (SP) 2, 

Windows Server 2003 com SP1 ou sistema operacional 
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al posterior1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros 

Alguns recursos de tinta exigem a execução do 

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition ou versão 

posterior; a funcionalidade de reconhecimento de 

voz requer um dispositivo de saída de áudio e um 

microfone de curto alcance; os recursos de IRM 

(gerenciamento de direitos de informação) requerem 

acesso a um Windows 2003 Server com SP1 ou versão 

posterior que execute o Windows Rights Management 

Services. 

 

A conectividade com o Microsoft Windows Server 2003 

com SP1 ou versão posterior, executando o Microsoft 

Windows SharePoint Services, é necessária para algumas 

funcionalidades avançadas de colaboração. As 

Bibliotecas de Slides do PowerPoint exigem o Office 

SharePoint Server 2007. 

 

Internet Explorer 6.0 ou versão posterior, apenas 

navegadores de 32 bits. A funcionalidade de Internet 

exige acesso à Internet (pode requerer o pagamento de 

taxas). 

 

Informaçõ

es 

adicionai

s 

Os requisitos reais e a funcionalidade do produto podem 

variar de acordo com o sistema operacional e na 

configuração do seu sistema. 

 

 

 

1 O Assistente de Limpeza do Office não está disponível em sistemas 

operacionais de 64 bits. 

 

*Requisitos fornecidos no site da 

Microsoft 



 

 

 

 

 

MÓDULO 3: EXCEL 2010 

 

O Excel é uma das melhores planilhas existentes no mercado. As 

planilhas eletrônicas são programas que se assemelham a uma folha 

de trabalho, na qual podemos colocar dados ou valores em forma de 

tabela e aproveitar a grande capacidade de cálculo e 

armazenamento do computador para conseguir efetuar trabalhos 

que, normalmente, seriam resolvidos com uma calculadora, lápis e 

papel. 

 

Interface 

A interface do Excel segue o padrão dos aplicativos Office, com 

ABAS, Aba Arquivo, controle de Zoom na direita. O que muda são 

alguns grupos e botões exclusivos do Excel e as guias de planilha no 

rodapé à esquerda, 

 



 

 

 

Guias de Planilha 

Um arquivo de o Excel iniciar com três guias de planilha, estas guias 

permite que se possa em um único arquivo armazenar mais de uma 

planilha, inicialmente o Excel possui três planilhas, e ao final da Plan3 

temos o ícone de 

inserir planilha que cria uma nova planilha. Você pode clicar com o 

botão direito do mouse em uma planilha existente para manipular as 

planilhas. 

Na janela que é mostrada é possível inserir uma nova planilha, excluir 

uma planilha existente, renomear uma planilha, mover ou copiar essa 

planilha, mudar a cor das guias. 

 
 



 

 

 

 

Podemos também ocultar nossas planilhas. Clique com o botão direito 

do mouse na planilha a ser oculta. 

 

 

Para trazer a guia de planilha oculta basta clicar com o botão direito do 

mouse sobre uma das guias e escolher Reexibir. 

 

Movimentação na planilha 

Para selecionar uma célula ou torná-la ativa, basta movimentar o 

retângulo (cursor) de seleção para a posição desejada. A 

movimentação poderá ser feita através do mouse ou teclado. 

Com o mouse para selecionar uma célula basta dar um clique em cima 

dela e observe que a célula na qual você clicou é mostrada como 

referência na barra de fórmulas. 

Se você precisar selecionar mais de uma célula, basta manter 

pressionado o mouse e arrastar selecionando as células em sequência. 



 

 

 

 

 

Se precisar selecionar células alternadamente, clique sobre a primeira 

célula a ser selecionada, pressione CTRL e vá clicando nas que você quer 

selecionar. 

Podemos também nos movimentar com o teclado, neste caso 

usamos a combinação das setas do teclado com a tecla SHIFT. 

 

 

Entrada de textos e números 

Na área de trabalho do Excel podem ser digitados caracteres, 

números e fórmulas. 

Ao finalizar a digitação de seus dados, você pode pressionar a tecla 



 

 

 

ENTER, ou com as setas mudar de célula, esse recurso somente não 

será válido 

quando estiver efetuando um cálculo. 

Caso precise alterar o conteúdo de uma célula sem precisar redigitar tudo 

novamente, clique sobre ela e pressione F2, faça sua alteração e pressione 

ENTER em seu teclado. 

Salvando e Abrindo Arquivos 

Para salvar uma planilha o processo é igual ao feito nosaplicativos padrão 

Windows, clique no botão Salvar. 

 

Dê um nome ao seu arquivo, defina o local onde ele deverá ser salvo e 

clique em Salvar, o formato padrão das planilhas do Excel 2007/2010 é o 

xlsx, se precisar salvar em xls para manter compatibilidade com as versões 

anteriores é preciso em tipo definir como Pasta de Trabalho do Excel 97 – 

2003. 

 



 

 

 

Para abrir um arquivo existente, clique naAba Arquivo e depois no botão 

Abrir, localize seu arquivo e clique sobre ele e depois em abrir. 

 

 

Às vezes, o programa do Microsoft Office fecha antes de você salvar as 

alterações em um arquivo no qual você está trabalhando. 

Embora você nem sempre possa evitar problemas como esses, você 

pode executar etapas para proteger seu trabalho quando um programa 

do Office fechar de forma anormal. 

Clique na ABA Arquivo, Opções Salvar. 



 

 

 

 

 

Na opção “Salvar informações de Auto Recuperação a cada” você 

pode definir qual o tempo de salvamento que precisa. Mais abaixo 

você pode definir o local onde ele será salvo. 

 

OPERADORES E FUNÇÕES  

A função é um método utilizado para tornar mais fácil e rápido a 

montagem de fórmulas que envolvem cálculos mais complexos e 

vários valores. Existem funções para os cálculos matemáticos, 

financeiros e estatísticos. Por exemplo, na função:=SOMA(A1:A10)

 seria o mesmo

 que (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10), só que com a 

função o processo passa a ser mais fácil. Ainda conforme o 

exemplo pode-se observar que é necessário sempre iniciar um 

cálculo com sinal de igual (=) e usa-se nos cálculos a referência 

de células (A1) e não somente valores. 

A quantidade de argumentos empregados em uma função depende 

do tipo de função a ser utilizada. Os argumentos podem ser números, 



 

 

 

textos, valores lógicos, referências, etc... 

Operadores 

Operadores são símbolos matemáticos que permitem fazer cálculos e 

comparações entre as células. Os operadores são: 

1.Sinais de operações  2.Sinais para condição 

Sinal Função  Sinal Função 

+ Somar  > Maior que 

- Subtrair  < Menor que 

* Multiplicar  <> Diferente 

/ Dividir  >= Maior e igual a 

% Porcentagem  <= Menor e igual a 

= Igualdade  && Concatenar 

 

Vamos montar uma planilha simples. 

 

Observe que o conteúdo de algumas células é maior que a sua largura, 

podemos acertar isso da seguinte forma. 

Se for preciso trabalhar a largura de uma coluna, posiciona-se o mouse 

entre as colunas, o mouse fica com o formato de uma flecha de duas 

pontas, posso arrastar para definir a nova largura, ou posso dar um duplo 

clique que fará com que a largura da coluna acerte-se com o conteúdo. 

Posso também clicar com o botão direito do mouse e escolher Largura da 

Coluna. 



 

 

 

 

 
 

 

O objetivo desta planilha é calcular os o valor total de cada produto 

(quantidade multiplicado por valor unitário) e depois o total de todos os 

produtos. 

Para o total de cada produto precisamos utilizar o operador de 

multiplicação (*), no caso do Mouse temos que a quantidade está na 

célula A4 e o valor unitário está na célula C4, o nosso caçulo será feito na 

célula D4. Poderíamos fazer o seguinte cálculo =2*100 que me traria o 

resultado, porém bastaria alterar o valor da quantidade ou o V. unitário 

que eu precisaria fazer novamente o cálculo. O correto é então é fazer 

=A4*C4 com isso eu multiplico referenciando as células, independente do 

conteúdo dela, ele fará a multiplicação, desde que ali se tenha um 

número. 

 



 

 

 

Observe que ao fazer o cálculo é colocado também na barra de 

fórmulas, e 

mesmo após pressionar ENTER, ao clicar sobre a célula onde está o 

resultado, você poderá ver como se chegou ao resultado pela barra de 

fórmulas. 

 

 

Embora se possam digitar as referências de célula para o cálculo, 

você pode após colocar o sinal de igual clicar na célula que fará parte 

de seu cálculo que o próprio Excel coloca a referência, depois se digita o 

operador e clica-se na próxima célula de seu cálculo. 

Para o cálculo do teclado é necessário então fazer o cálculo da segunda 

linha A5*C5 e assim sucessivamente. Observamos então que a coluna 

representada pela letra não muda, muda-se somente o número que 

representa a linha, e se nossa planilha tivesse uma grande quantidade 

de produtos, repetir o cálculo 

seria cansativo e com certeza sujeita a erros. Quando temos uma 

sequência de cálculos como a nossa planilha o Excel permite que se faça 

um único cálculo e ao posicionar o cursor do mouse no canto inferior 

direito da célula o cursor se transforma em uma cruz (não confundir com 

a seta branca que permite mover o conteúdo da célula e ao pressionar 



 

 

 

o mouse e arrastar ele copia a fórmula poupando tempo). 

 

 
 

 

Para calcular o total você poderia utilizar o seguinte cálculo 

D4+D5+D6+D7+D8 porém isso não seria nada pratico em planilhas 

maiores. Quando tenho sequências de cálculos o Excel permite a 

utilização de funções. 

No caso a função a ser utilizada é a função SOMA, a sua 

estrutura é 

=SOMA(CelIni:Celfim), ou seja, inicia-se com o sinal de igual (=), escreve-

se o nome da função, abrem-se parênteses, clica-se na célula inicial 

da soma e arrasta-se até a última célula a ser somada, este intervalo é 

representado pelo sinal de dois pontos (:), e fecham-se os parênteses. 

Embora você possa fazer manualmente na célula o Excel possui um 

assistente de função que facilita e muito a utilização das mesmas em 



 

 

 

sua planilha. Na ABA Inicio do Excel dentro do grupo Edição existe o botão 

de função. 

 

 

A primeira função é justamente Soma, então clique na célula e clique no 

botão de função. 

Observe conforme a imagem que o Excel acrescenta a soma e o 

intervalo de células, pressione ENTER e você terá seu cálculo. 

 

Formatação de células 

A formatação de células é muito semelhante a que vimos para 

formatação de fonte no Word, basta apenas que a célula onde será 

aplicada a formatação esteja selecionada, se precisar selecionar mais 

de uma célula, basta selecioná- las. 

As opções de formatação de célula estão na ABA Página Inicial. 

 

Temos o grupo Fonte que permite alterar a fonte a ser utilizada, o 



 

 

 

tamanho, aplicar negrito, itálico e sublinhado, linhas de grade, cor de 

preenchimento e cor de fonte. Ao clicar na faixa do grupo será mostrada 

a janela de fonte. 

 

 
 

 



 

 

 

A guia mostrada nesta janela é a Fonte nela temos o tipo da letra, estilo, 

tamanho, sublinhado e cor, observe que existem menos recursos de 

formatação do que no Word. 

A guia Número, permite que se formatem os números de suas células. Ele 

dividido em categorias e dentro de cada categoria ele possui exemplos 

de utilização e algumas personalizações como por exemplo na categoria 

Moeda em que é possível definir o símbolo a ser usado e o número de 

casas decimais. 

A guia Alinhamento permite definir o alinhamento do conteúdo da célula 

na horizontal e vertical, além do controle do texto. 

 



 

 

 

A guia Bordas permite adicionar bordas a sua planilha, embora a planilha 

já possua as linhas de grade que facilitam a identificação de suas 

células, você 

pode adicionar bordas para dar mais destaque. 

A guia Preenchimento permite adicionar cores de preenchimento às suas 

células. 

 

A última guia Proteção permite que você oculte células e bloqueie 

células em sua planilha, mas esse recurso somente terá validade se 



 

 

 

protegermos a planilha. 

 

 

Vamos então formatar nossa planilha, inicialmente selecione todas as 

células de valores em moeda. Você pode utilizar a janela de formatação 

como vimos antes, como pode também no grupo Número clicar sobre o 

botão moeda. 

Vamos colocar também a linha onde estão Quant, Produto etc. em 

negrito e centralizado. 

 



 

 

 

 

O título Relação de Produtos ficará melhor visualmente se estiver 

centralizado entra a largura da planilha, então selecione desde a 

célula A1 até a célula D1 depois clique no botão Mesclar e Centralizar 

centralize e aumente um pouco o tamanho da fonte. 

Para finalizar selecione toda a sua planilha e no botão de bordas, 

selecione uma borda superior espessa. 



 

 

 

 

 
 

Formatação Condicional 

A formatação condicional permite aplicar uma formatação a célula 

selecionada de acordo com o conteúdo dela. Por exemplo, em um 

controle de estoque podemos configurar que se o controle de estoque 

estiver com menos do 5 unidades ele mostre o estoque na cor vermelha 

e se estiver com mais de 50 unidade mostre em azul e entre estes valores 

ele fique na cor padrão da planilha. 

A clicar no botão Formatação Condicional teremos alguns modelos de 

condição para facilitar o uso. Vamos fazer com em nossa planilha 

exemplo, quando o valor total por produto ultrapasse R$ 150,00, ele 

coloque em negrito. 

Selecione todos os valores totais e clique no botão de Formatação 
Condicional. 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

Apenas como exemplo mude preço unitário de um dos cabos para 

um valor alto e veja que a célula do total será preenchida. 



 

 

 

Auto Preenchimento das Células 

Vimos no exemplo anterior que é possível copiar uma fórmula que o Excel 

entende que ali temos uma fórmula e faz a cópia. Podemos usar este 

recurso em outras situações, se eu tiver um texto comum ou um número 

único, e aplicar este recurso, ele copia sem alterar o que será copiado, 

mas posso utilizar este recurso para ganhar tempo. 

Se eu criar uma sequência numérica, por exemplo, na célula A1 o 

número 1 e na célula A2 o número 2, ao selecionar ambos, o Excel 

entende que preciso copiar uma sequência. 

Se eu colocar na célula A1 o número 1 e na célula A2 o número 3, ele 

entende que agora a sequência é de dois em dois. 

 

Esta mesma sequência pode ser aplicada a dias da semana, horas, etc... 

 

Inserção de linhas e colunas 

Para adicionar ou remover linhas e colunas no Excel é simples. Para 

adicionar, basta clicar com o botão direito do mouse em uma linha e 

depois clicar em Inserir, a linha será adicionada acima da selecionada, 

no caso as coluna será adicionada a esquerda. Para excluir uma linha 

ou uma coluna, basta clicar com o botão direito na linha ou coluna a ser 

excluída. 

Este processo pode ser feito também pelo grupo Células que está na 

ABA inicio. 

Através de a opção Formatar podemos também definir a largura das 



 

 

 

linhas e 

colunas. 

 

Colagem especial de Células 

Ao copiar o conteúdo de uma célula, podemos definir como ela será 

colada em outra planilha. No grupo Área de Transferênciatemos o botão 

Colar ao clicar na seta dessa opção temos as opções de Colar, de colar 

somente as fórmulas, somente os valores, as bordas, transpor os valores, 

colar com vínculo. 

 



 

 

 

Ao clicar em Colar especial mostra-se a janela. 

 

 

Através desta janela podemos definir como será colado o conteúdo 

copiado. 

 

TRABALHANDO COM REFERÊNCIAS  

Percebemos que ao copiar uma fórmula, automaticamente são 

alteradas as referências, isso ocorre pois trabalhamos até o momento 

com valores relativos. Porém vamos adicionar em nossa planilha mais 

uma coluna onde pretendo calcular qual a porcentagem cada produto 

representa no valor total 

 

O cálculo ficaria para o primeiro produto =E4/E10 e depois bastaria 

aplicar a formatação de porcentagem e acrescentar duas casas 



 

 

 

decimais. 

 

 
 

 
 

 

Porém se utilizarmos o conceito aprendido de copiar a célula F4 para 

resolver os demais cálculos na célula F5à fórmula ficará =E5/E11, porém 

se observarmos o correto seria ficar =E5/E10 pois a célula E10 é a célula 

com o valor total, ou seja, esta é a célula comum a todos os cálculo a 

serem feitos, com isso não posso copiar a fórmula, pelo menos não como 

está. Uma solução seria fazer uma a uma, mas a ideia de uma planilha é 

ganhar-se tempo. A célula E10 então é um valor absoluto, ele não muda 



 

 

 

é também chamado de valor constante. 

A solução é então travar a célula dentro da formula, para isso usamos o 

símbolo do cifrão ($), na célula que fizemos o cálculo E4 de clique sobre 

ela, depois clique na barra de fórmulas sobre a referência da célula D9. 

Pressione em seu teclado a tecla F4. Será então adicionado o símbolo 

de cifrão antes da letra D e antes do número 9.$E$10. 

 

Pressione ENTER e agora você poderá copiar a sua célula. 



 

 

 

 

 

No exemplo acima foi possível travar toda a células, existem casos em 

que será necessário travar somente a linha e casos onde será necessário 

travar somente a coluna. 

As combinações então ficariam (tomando como base a 

célula E10) E10 Relativa, não fixa linha nem coluna 

$E10 Mista, fixa apenas a coluna, permitindo a variação 

da linha. E$10 Mista, fixa apenas a linha, permitindo a 

variação da coluna. 

$E$10 Absoluta, fixa a linha e a coluna. 

 

 

Vamos montar um exemplo com este recurso. Monte a seguinte planilha. 

Aqui temos um exemplo simples de juros sobre juros. Tenho um valor inicial 

e que corre uma taxa de juros variável mês a mês. Então inicialmente eu 

preciso calcular quanto será o valor de fevereiro, baseando-se na taxa 

de juros para o mês. Preciso fazer com que o valor de janeiro seja 



 

 

 

multiplicado pela 

porcentagem de juros. Isso fará com que eu saiba quanto será o valor do 

juro. 

Porém o valor agora precisa ser somado ao valor inicial. Aqui se aplica 

regras básicas da matemática, onde multiplicação e divisão vão 

aparecer antes de soma e subtração, então basta eu somar o valor 

inicial a multiplicação que calculei. 

 

Esta é uma planilha pequena então é fácil de eu calcular célula a célula, 

mas a ideia do exemplo é mostrar como se sabendo trabalhar com as 

referências corretas se ganha tempo. 

No exemplo o valor que é igual a todas as células de fevereiro é a TX de 

juros então já se sabe que ele precisa bloqueado. Isso resolveria o 

problema da cópia por linhas, mas posso também copiar por colunas, 

pois que precisa ficar bloqueado é o valor da linha 8. Então em nosso 

cálculo bloqueamos apenas a linha. A fórmula deverá ficar da seguinte 

forma. 



 

 

 

 

 

Pressione ENTER copie para o lado e depois para baixo e assim você terá 

todo o cálculo. 

Para o total é apenas uma soma simples. 

 



 

 

 

Algumas outras funções 

Vamos inicialmente montar a seguinte planilha 

 

Em nosso controle de atletas vamos através de algumas outras funções 

saber algumas outras informações de nossa planilha. 

O Excel possui muitas funções, você pode conhecer mais sobre elas 

através do assistente de função. 

 

Ao clicar na opção Mais Funções abre-se a tela de Inserir Função, você 

pode 



 

 

 

digitar uma descrição do que gostaria de saber calcular, pode buscar 

por categoria, como Financeira, Data Hora etc..., ao escolher uma 

categoria, na caixa central serão mostradas todas as funções relativas a 

essa categoria. 

Ao selecionar, por exemplo, a categoria Estatística e dentro do conjunto 

de funções desta categoria a função Máximo abaixo é apresentado uma 

breve explicação da utilização desta função. Se precisar de mais 

detalhes da utilização da função clique sobre o link Ajuda sobre esta 

função. 

 

Será aberta a janela de ajuda sobre a função com a explicação de como 



 

 

 

ela funciona e um exemplo de utilização. Este recurso está disponível 

para todas 

as funções que o Excel possui. 

Vamos aprender um pouco mais sobre algumas da funções mais 

utilizadas. 

 

Máximo 

Mostra o valor MAIOR de uma seleção de células. 

Em nossa planilha vamos utilizar essa função para saber é a maior 

idade, o maior peso e a maior altura. 

Em nossa planilha clique na célula abaixo da coluna de idade na 

linha de valores máximos E15 e monte a seguinte função 

=MAXIMO(E4:E13). Com essa função estamos buscando no intervalo 

das células E4 à E13 qual é valor máximo encontrado. 

 

Vamos repetir o processo para os valores máximos do peso e da altura. 



 

 

 

 

 
 

Mínimo 

Mostra o valor mínimo de uma seleção de células. 

Vamos utilizar essa função em nossa planilha para saber os valores 

mínimos nas características de nossos atletas. 

Em nossa planilha clique na célula abaixo da coluna de idade na 

linha de valores máximos E16 e monte a seguinte função =MINIMO(E4:E13). 

Com essa função estamos buscando no intervalo das células E4 à E13 

qual é valor máximo encontrado. 

 



 

 

 

Para calcular os valores mínimos para o peso e a altura o processo é o 

mesmo. 

 

Média 

Calcula a média aritmética de uma seleção de valores. 

Vamos utilizar essa função em nossa planilha para saber os valores 

médios nas características de nossos atletas. 

Em nossa planilha clique na célula abaixo da coluna de idade na 

linha de valores máximos E17 e monte a seguinte função 

=MEDIA(E4:E13). Com essa função estamos buscando no intervalo das 

células E4 à E13 qual é valor máximo encontrado. 

 



 

 

 

Para o peso e a altura basta apenas repetir o processo 

 

Raiz 

Retorna a raiz quadradade um número, fórmula

 ou função numérica especificada. 

Exemplos: 

A função =RAIZ(81) resultará em 9. 

 

Mult 

Multiplica todos os números fornecidos como argumentos e retornao 

produto. Supondo que você tenha os seguintes valores : 

Célula A1 – 2 

Célula A2 – 4 

Célula A3 – 6 

Ao utilizar a função =MULT(A1:A3) teria o resultado de 48. 

 

Int 

Permite arredondar um número de com casas decimais para inteiro, 

descartando assim as casas decimais 

 



 

 

 

Arred 

A função ARRED irá arredondar o valor de acordo com os parâmetros 

especificados nos argumentos da função. 

Vamos utilizar essa função em nossa planilha de controle de atletas. 

Vamos utilizar a função nos valores médios da planilha, deixaremos com 

duas casas decimais. 

Vamos aproveitar também o exemplo para utilizarmos um recurso muito 

interessante do Excel que é o aninhamento de funções, ou seja, uma 

função fazendo parte de outra. 

A função para o cálculo da média da Idade é =MÉDIA(E4:E13) clique na 

célula onde está o cálculo e depois clique na barra de fórmulas. 

Altere a função para =ARRED(MÉDIA(E4:E13);1) com isso fizemos com 

que caso exista números após a vírgula o mesmo será arredonda a 

somente uma casa decimal. Caso você não queira casas decimais 

coloque após o ponto e vírgula o número zero. 

Nesta situação deve-se ter uma atenção grande em relação aos 

parênteses, observe que foi aberto uma após a função ARRED e um a pós 

a função MÉDIA então se deve ter o cuidados de fechá-los corretamente. 

O que auxilia no fechamento correto dos parênteses é que o Excel vai 

colorindo os mesmos enquanto você faz o cálculo. 



 

 

 

 

Arredondar para cima 

Função ideal para se utilizar quando o arredondamento de um cálculo 

retorna 

algo        como         8,8687,         por         exemplo,         se         utilizarmos 

=ARREDONDAR.PARA.CIMA(8,8687,2) teremos como resultado 8,87. 

 

Arredondar para baixo 

Funciona de forma semelhante ao arredondar para cima, porém ele 

arredonda para baixo =ARREDONDAR.PARA.BAIXO(8,8687,2) teremos como 

resultado 8,86. 

 

Mod 

A função MOD nos retornara o resto de uma divisão. 

=MOD(134;23) trará como resultado 19. 

 

Concatenar 

A função concatenar permite combinar, em textos os valores de 

diferentes células de uma planilha. 

Vamos supor que na célula A2eu tenha o código 112 e na célula B2 eu 

tenha o preço de R$55,00. Podemos concatenar ambas as células em 

como resposta. 

=CONCATENAR(“O código ”;A2;” possui preço de “;B2) , explicando a 

função, quando quero adicionar um texto dentro de uma fórmula 

preciso colocar entre aspas, o ponto e vírgula é o que faz a separação 

entre as partes de minha função. 

 

FUNÇÃO SE  

Esta é com certeza uma das funções mais importantes do Excel e 

provavelmente uma das mais complexas para quem está iniciando. 



 

 

 

Esta função retorna um valor de teste_lógico que permite avaliar uma 

célula ou um cálculo e retornar um valor verdadeiro ou um valor falso. 

Sua sintaxe é =SE(TESTELÓGICO;VALOR VERDADEIRO;VALOR FALSO). 

=SE Atribuição de inicio da função; 

TESTELÓGICO   Teste a ser feito par validar a célula; 

VALOR VERDADEIRO Valor a serem apresentado na célula quando o teste 

lógico for verdadeiro, pode ser outra célula, um caçulo, um número ou 

um texto, apenas lembrando que se for um texto deverá estar entre 

aspas. 

VALOR FALSO Valor a ser apresentado na célula quando o teste lógico 

for falso, pode ser outra célula, um caçulo, um número ou um texto, 

apenas lembrando que se for um texto deverá estar entre aspas. 

Para exemplificar o funcionamento da função vamos acrescentar em 

nossa planilha de controle de atletas uma coluna chamada categoria. 

 

Vamos atribuir inicialmente que atletas com idade menor que 18 anos 

serão da categoria Juvenil e acima disso categoriaProfissional. Então a 

lógica da função será que quando a Idade do atleta for menor que 18 

ele será Juvenil e quando ela for igual ou maior que 18 ele será 

Profissional. 

Convertendo isso para a função e baseando-se que a idade do 



 

 

 

primeiro atleta está na célula E4à função ficará: 

=SE(E4<18;”Juvenil”;”Profissional) 

 

 

Explicando a função. 

=SE(E4<18: inicio da função e teste lógico, aqui é verificado se o 

conteúdo da célula E4 é menor que 18. 

“Juvenil”: Valor a ser apresentado como verdadeiro. 

“Profissional”: Valor a ser apresentado como falso. 

 

 

Vamos incrementar um pouco mais nossa planilha, vamos criar uma 

tabela em separado com as seguinte definição. Até 18 anosserá juvenil, 

de 18 anos até 30 anos será considerado profissional e acima dos 30 anos 

será considerado Master. 

Nossa planilha ficará da seguinte forma. 

 

Temos então agora na coluna Ja referência de idade, e na coluna 

K a 

categoria. 

Então agora preciso verificar a idade de acordo com o valor na coluna 

J e retornar com valores verdadeiros e falsos o conteúdo da coluna K. A 

função então ficará da seguinte forma: 



 

 

 

 

=SE(E4<J4;K4;SE(E4<J5;K5;K6)) 

Temos então: 

=SE(E4<J4: Aqui temos nosso primeiro teste lógico, onde verificamos se 

a idade que consta na célula E4 é menor que o valor que consta na 

célula J4. 

K4: Célula definida a ser retornada como verdadeiro deste teste lógico, 

no caso o texto “Juvenil”. 

SE(E4<J5: segundo teste lógico, onde verificamos se valor da célula 

E4 é menor que 30, se for real retorna o segundo valor verdadeiro, é 

importante ressaltar que este teste lógico somente será utilizado se o 

primeiro teste der como falso. 

K5: Segundo valor verdadeiro, seráretornado se o segundo teste lógico 

estiver correto. 

K6: Valor falso, será retornado se todos os testes lógicos derem como falso. 

 

 

É possível aninhar até 7 funções SE em uma única fórmula, 

possibilitando 8 resultados. 

Com a mudança da função buscando referências em uma planilha 

auxiliar, para que seja possível copiar a função para os demais atletas 

precisamos bloquear algumas células, pois os valores da tabela de 

categorias será 



 

 

 

igualpara todos os atletas, ou seja, na função a única coisa que muda é 

a idade a ser testada. Nossa função então ficaria da seguinte forma, 

bloqueando os valores absolutos. 

=SE(E4<$J$4;$K$4;SE(E4<$J$5;$K$5;$K$6)) 

 

PROC, PROCV E PROCH  

A função PROC, PROCH e PROCV permitem que se faça uma busca em 

sua planilha e retorne na célula de acordo com os critérios selecionados. 

Vamos nos apoiar para o nosso próximo exemplo na função 

PROCV Sua sintaxe é a seguinte: 

=PROCV() A função faz uma procura vertical em uma tabela de dados. 

Busca o que A célula onde será digitado o dado que será procurado na 

tabela. Tabela de Busca A região de células onde se encontra a tabela 

com os dados. Coluna O número da coluna que tem o dado a ser 

recuperado 

Monte a seguinte planilha 

 

Temos então uma planilha base com as classes e seus respectivos valores, 

na planilha ao lado temos então o hóspede e classe escolhida, vamos 

então procurar na primeira planilha o tipo de classe para que retorne o 

valor. 

=PROCV(E3;A4:B8;2), Observe que é buscado o tipo da classe E3 no 

intervalo da tabela base A4:B8 e retorna a segunda coluna 

representado pelo número 2. 



 

 

 

 

 

Para preencher as demais células, o cálculo é o mesmo, e neste caso 

temos valores absolutos A4:B8 que são os valores que estão na primeira 

tabela. 

=PROCV(E3;$A$4:$B$8;2) 

 

 

Vamos agora a um exemplo usando o PROCH 

Monte a seguinte planilha 

 

Vamos usar o assistente de função. Clique sobre o botão na barra e 

depois procure a função. 



 

 

 

 

 

Clique em OK. Vamos agora preencher os campos das seguinte forma. 

   valor_procurado: é a célula B10; 

   matriz_tabela é o intervalo de A2:E8; 

   num_linha: é 7, pois o intervalo começa na linha 2, e os valores a 

serem retornados estão na linha 8 (Total do semestre); 

procurar_intervalo: é 0 "zero", pois queremos o valor exato da 

pesquisa. 



 

 

 

 

 
 

 

 

FUNÇÕES DE DATA E HORA  

Podemos trabalhar com diversas funções que se baseiam na data e 

hora de seu computador. As principais função de data e hora são 

=HOJE( ) Retorna a data atual. 

=MÊS(HOJE()) Retorna o mês atual 

=ANO(HOJE()) Retorna o ano atual 

=HORA(AGORA()) Retorna a hora atual 

=MINUTO(AGORA()) Retorna o minuto atual 

=SEGUNDO(AGORA()) Retorna o segundo atual 

=AGORA( ) Retorna a data e à hora 

=DIA.DA.SEMANA(HOJE()) Retorna o dia da semana em número 

=DIAS360( )Calcula o número de dias que há entre uma data inicial e 

uma data final 

Para exemplificar monte a seguinte planilha. 



 

 

 

 

 

Em V.Diário, vamos calcular quantas horas foram trabalhadas durante 

cada dia. 

=B3-B2+B5-B4, pegamos a data de saída e subtraímos pela data de 

entrada de manhã, com isso sabemos quantas horas foram trabalhadas 

pela manhã na mesma função faço a subtração da saída no período 

da tarde pela entrada do período da tarde e somo os dois períodos. 

 

Repita o processo para todos os demais dias da semana, somente no 

sábado é preciso apenas calcular a parte da manhã, ou seja, não precisa 

ser feito o cálculo do período da tarde. 



 

 

 

 

 

Para calcular o V. da hora que o funcionário recebe coloque um valor, 

no caso adicione 15 e coloquei no formato Moeda. Vamos agora então 

calcular quanto ele ganhou por dia, pois temos quantas horas ele 

trabalhou durante o dia e sabemos o valor da hora. Como temos dois 

formatos de números precisamos 

durante o cálculo fazer a conversão. 

Para a segunda-feira o cálculo fica da seguinte forma: 

=HORA(B6)*B7+MINUTO(B6)*B7/60. 

Inicialmente utilizamos a função HORA e pegamos como referência de 

hora o valor da célula B6, multiplicamos pelo valor que está em B7, essa 

parte calcula somente à hora cheia então precisamos somar os minutos 

que pega a função MINUTO e multiplica a quantidade de horas pelo 

valor da hora, como o valor é para a hora dividimos ele então por 60 

Após isso coloque o valor em formato Moeda. 

 

Para os demais cálculos o V.Hora será igual há todos os dias então ele 



 

 

 

precisa ser fixo para que o cálculo possa ser copiado, o número 60 por 

ser um número 

não é muda. 

=HORA(B6)*$B$7+MINUTO(B6)*$B$7/60 

Para sabermos quantas horas o funcionário trabalhou na semana, faça 

a soma de todos os dias trabalhados. 

Ao observar atentamente o valor calculado ele mostra 20:40, porém 

nessa semana o funcionário trabalhou mais de 40 horas, isso ocorre pois 

o cálculo de horas zera ao chegar em 23:59:59, então preciso fazer com 

que o Excel entenda que ele precisa continuar a contagem. 

Clique na faixa do grupo númerona ABA Inicio, na janela que se abre 

clique na categoria Hora e escolha o formato 37:30:55 esse formato faz 

com que a contagem continue. 



 

 

 

 



 

 

 

Crie um novo campo abaixo da Tabela e coloque V. a receber e faça 

a soma dos valores totais. 

 

 

GRÁFICOS  

A utilização de um gráfico em uma planilha além de deixá-la com uma 

aparência melhor também facilita na hora de mostrar resultados. As 

opções de gráficos, esta no grupo Gráficos na ABA Inserir do Excel 

 

Para criar um gráfico é importante decidir quais dados serão avaliados 

para o gráfico. Vamos utilizar a planilha Juros sobre Juros para criarmos 

nosso gráfico. 

Selecione a coluna com o nome dos estados, pressione CTRL e 

selecione os totais. 



 

 

 

 

 

Ao clicar em um dos modelos de gráfico no grupo Gráficos você poderá 

selecionar um tipo de gráfico disponível, no exemplo cliquei no estilo de 

gráfico de colunas. 



 

 

 

 

 

Escolha na subgrupo coluna 2D a primeira opção e seu gráfico será 

criado. 

Para mover o gráfico para qualquer parte de sua planilha basta clicar 

em uma área em branco de o gráfico manter o mouse pressionado e 

arrastar para outra 



 

 

 

parte. 

Na parte superior do Excel é mostrada a ABA Design (Acima dela 

Ferramentas de Gráfico). 

 

Se você quiser mudar o estilo de seu gráfico, você pode clicar no 

botão Alterar Tipo de Gráfico. 

 

Para alterar a exibição entre linhas e colunas, basta clicar no 

botão Alterar Linha/Coluna. 



 

 

 

 

 

Ainda em Layout do Gráfico podemos modificar a distribuição dos 

elementos do Gráfico. 

Podemos também modificar o estilo de nosso gráfico através do 

grupo Estilos de Gráfico 



 

 

 

 

 
 

 

Podemos também deixar nosso gráfico isolado em uma nova planilha, 

basta clicar no botão Mover Gráfico. 



 

 

 

Gráficos 3D 

Vamos agora criar um gráfico 3D. Selecione os meses e todos os 

valores e clique no botão para inserir gráfico, escolha colunas 3D. 

 

Ao selecionar o gráfico, cliquena opção Layout em Ferramentas do 

gráfico. 

Aqui podemos alterar o título do gráfico, as legendas, rótulos etc. 

Quando estamos com um gráfico 3D podemos rotacioná-lo, clique no 

botão Rotação 3D. 



 

 

 

 

 

Você poderá rotacioná-lo pelos eixos, X, Y. Poderá também adicionar 

perspectiva. 

Para alterar manualmente as cores de seu gráfico basta selecionar o que 

deseja alterar, por exemplo, se quer mudar a cor de uma sequencia de 

colunas, clique sobre ela, observe que será selecionada todas as colunas 

da sequencia. 



 

 

 

 

 

Basta clicar me Formatar e escolher a nova cor. 

 

 

Caso precise selecionar apenas uma das colunas clique uma vez e ele 

selecionará todo o grupo de colunas. Clique novamente na coluna a ser 

modificada, observe que apenas ela ficará selecionada. 



 

 

 

 

 
 

DADOS  

O Excel possui uma ABA chamada Dados que permite importar 

dados de outras fontes , ou trabalhar os dados de uma planilha do Excel. 

O primeiro grupo dessa ABA permite importar dados de outras fontes. 

 

Podemos importar dados de um banco de dados Access. Vamos 

importar os dados do arquivo de Access básico. 

 



 

 

 

Clique no botão Do Access. 

Selecione o banco de dados a ser importado. 

 

Clique em OK 



 

 

 

 

 

Os dados serão importados para sua planilha. 

Podemos trabalhar com dados disponíveis na Internet em nossas 

planilhas. Clique na ABA Dados. 

 
 

 

Para usar este recurso seu computador precisa estar conectado a 

Internet. 

 

Dados da WEB 

Clique no segundo botão chamado da WEB. Será aberta uma janela 

como se fosse um navegador. 

 



 

 

 

Você pode digitar o endereço de seu site preferido que disponibilize 

conteudo em tabelas. 

Observe que ao localizar algo a ser importado ele mostra uma seta amarela. 

 

Clique sobre a tabela a ser importada e depois clique na parte de baixo 

em Importar. 

 

Confirme a tela acima e clique em OK. 

 

Podemos também importar dados RSS. Clique em outra célula depois clique 

no 



 

 

 

botão da WEB. 

Entrei no portal globo.com e ao descer a tela visualizei botão de RSS.  

 

Clique sobre este botão. 

Será mostrada a estrutura XML. 

 

E clique em Importar. 

 

Clique em OK. 



 

 

 

 

 

Confirme a tela acima. 

 

Apenas cuidado ao importar dados muito grandes, pois o tempo de 

importação será longo e poderá travar o excel. 

 

Classificação 

Vamos agora trabalhar com o gerenciamento de dados criados no 

Excel. Vamos utilizar para isso a planilha de Atletas. 

Classificar uma lista de dados é muito fácil, e este recurso pode ser 

obtido pelo botão Classificar e Filtrar na ABA Inicio, ou pelo grupo 

Classificar e Filtrar na ABA Dados. 



 

 

 

 

 

Vamos então selecionar os dados de nossa planilha que serão 

classificados. 

Clique no botão Classificar. 

 

Você precisa definir quais serão os critério de sua classificação, 

onde diz 

Classificar por clique e escolha nome, depois clique no botão 

Adicionar Nível 

e coloque Modalidade. 



 

 

 

 

 

Antes de clicar em OK, verifique se está marcado a opçãoMeus dados 

contêm cabeçalhos, pois selecionamos a linha de títulos em nossa 

planilha e clique em OK. 

Você pode mudar a ordem de classificação sempre que for necessário, 

basta clicar no botão de Classificar. 

 

Auto Filtro 

Este é um recurso que permite listar somente os dados que você precisa 

visualizar no momento em sua planilha. Com seus dados selecionado 

clique no botão Filtro e observe que será adicionado junto a cada célula 

do cabeçalho da planilha uma seta. 



 

 

 

 

 

Estas setas permite visualizar somente os dados que te interessam na 

planilha, por exemplo caso eu precise da relação de atletas do sexo 

feminino, basta eu clicar na seta do cabeçalho sexo e marcar somente 

Feminino, que os demais dados da planilha ficarão ocultos. 

 

 

Posso ainda refinar mais a minha filtragem, caso precise saber dentro do 

sexo feminino quantos atletas estão na categoria Profissional, eu faço um 

novo filtro na coluna Categoria. 



 

 

 

 

 
 

 

Observe que as colunas que estão com filtro possuem um ícone em 

forma de funil no lugar da seta. 

Para remover os filtros, basta clicar nos cabeçalhos com filtro e 

escolher a opção selecionar tudo. 

Você também pode personalizar seus filtros através da opção Filtros de 

Texto e Filtro de número (quando conteúdo da célula for um número). 

 

Dica rápida para filtrar diretamente na célula usando o Excel 2007/2010: 



 

 

 

Após aplicar o filtro em sua tabela (em Dados, Filtro), clique com o botão 

direito sobre o ítem que deseja filtrar e vá na opção Filtro. Veja: 

 

IMPRESSÃO, CABEÇALHO E RODAPÉ  

O processo de impressão no Excel é Simples. 

Vamos abrir um dos arquivo que fizemos e que contenha um gráfico. 

 

Clique no Aba Arquivo e depois em Imprimir. 



 

 

 

 

 

Clique no botãoConfigurar Página. 

Marque a opção Paisagem e clique em OK. Com isso quase cabe o 

gráfico junto com a planilha. 



 

 

 

Ainda continuamos com duas páginas, clique no botão Próxima Página e 

você poderá observar que o conteúdo na página seguinte é pequeno. 

Vamos trabalhar as margens. Clique na opção de margens e escolha 

Margens personalizadas. 

 

 



 

 

 

Diminua as margens da direita e esquerda. 

Você também pode forçar para que a planilha caiba em apenas uma 

página. 



 

 

 

 

 
 

 

 

Se você precisar imprimir somente o gráfico, clique sobre ele e 

depois clique no botão de visualizar impressão, será impresso então 

somente o gráfico. 



 

 

 

 

 
 

Cabeçalho e rodapé 

Podemos personalizar nosso cabeçalho e rodapé de duas formas. 

Através de a ABA Inserir, Cabeçalho e Rodapé. 

 

 

Abre-se uma caixa para adição do cabeçalho e para o rodapé. 



 

 

 

 

 

Aqui se pode adicionar número da página, número de páginas., 

data, hora, caminho do arquivo, nome do arquivo, nome da planilha e 

imagem. 

O cabeçalho e o rodapé, possuem três separações. Esquerda, Central e 

direita. 

 

É possível também definir cabeçalhos diferentes na primeira página, e 

diferentes nas páginas pares e impares. 

 

Para alterar para o rodapé, basta clicar no botão Ir para rodapé. As 

opções são as mesmas do cabeçalho. 

 

Área de Impressão 

Podemos definir qual será a área da planilha que deverá ser 

impressa. O processo é bem simples. 

Selecione em sua planilha a área a ser impressa. Na ABA Layout da 

Página, clique no botão Área de Impressão e depois em Definir Área de 

Impressão. 

 

Para remover a área de impressão, clique no botão Área de 



 

 

 

Impressão e depois em Limpar área de impressão. 

Quebras de página. 

O processo é simples, clique na onde a planilha deve ser quebrada, 

depois pela ABA Layout da página clique em Quebras. Inserir Quebra de 

Página.  

Todo o conteúdo abaixo da célula será colocado em outra página.



 

 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


