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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você! 

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação 

Janeiro de 2010

Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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Ícones

Atenção
Indica pontos de maior relevância no texto ou que servem de in-

tegração ou remissão a vários aspectos de um tema.

Descubra Mais
Oferece novas informações que enriquecem o assunto ou “curio-

sidades” e notícias recentes relacionadas ao tema em estudo. Ser-

vindo também de fio condutor para alguma situação de aprendi-

zagem que possa pertencer à integração dos cursos, a integração 

dos eixos ou a especificidade do curso.

Glossário
Indica a definição de termos, palavras ou expressões utilizadas na 

unidade temática.

Multimídia
Incentiva o desenvolvimento de atividades de aprendizagem a 

partir de diferentes mídias: vídeos, filmes, jornais, ambiente AVEA 

e outras, estabelecendo uma ponte transversal entre os conheci-

mentos estudados e a realidade do estudante.

Hipertextualidade/Integração
Propõe situações de aprendizagem que estabelecem ligações entre 

os temas, as habilidades, as competências, e as bases tecnológicas.

Transversalidade/Contexto
Orienta o estudante a perceber os temas estudados no seu con-

texto tornando-o capaz de ampliar o conceitual a partir da obser-

vação da realidade e vice-versa.
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Palavra do professor-autor

Caro estudante,

Apresento este componente curricular a você, com muito entusiasmo!

Este é um momento muito favorável ao ensino técnico. Tanto o governo quanto 

o mercado de trabalho estão abrindo portas a esse segmento da educação. 

Trabalho desde 2001 com o ensino profissionalizante e, desde então, tenho 

percebido um enorme crescimento – quantitativo e qualitativo – no ensino 

de nível técnico. Nesse sentido, observo que a valorização da educação a 

distância também avançou bastante nesse período.

Espero que este material seja agradável à construção do seu conhecimento 

nesta nossa caminhada pelo tema Programas Aplicativos. Ele foi construído 

em linguagem acessível e primando pela qualidade. Aborda os conteúdos 

de forma prática e enlaçada com o que você precisa conhecer para ser um 

excelente profissional.

Observo que muitas crianças e jovens sabem “revirar o Facebook do aves-

so”, mas não sabem formatar bem um texto, uma planilha, ou criar uma 

boa apresentação de trabalho. Nosso objetivo é que você, como estudante 

de nosso curso, domine as habilidades necessárias à realização de um bom 

trabalho escolar e profissional.

Espero, ainda, que ao final da leitura deste material e da realização dos estudos 

dirigidos e das situações de aprendizagem aqui propostas, você esteja apto a 

realizar de modo pleno todas as atividades descritas no parágrafo anterior.

Então, faça bom proveito deste material. 

Que ele lhe seja muito útil para os estudos e para sua vida profissional!

Um grande abraço!

Lucélia Oliveira





Apresentação  
do componente curricular

Este componente curricular, Programas Aplicativos, visa ao aprendizado dos 

hardwares básicos, além do sistema operacional, dos aplicativos de edição 

de texto, criação de planilhas e apresentação de trabalhos.

Portanto, este material está organizado em cinco unidades temáticas, assim 

distribuídas:

•	 Unidade 1 − Conceitos básicos − apresenta os conceitos relacionados a 

memórias, unidade central de processamento, entre outros temas rele-

vantes para a compreensão dos tópicos seguintes.

•	 Unidade 2 − Sistema operacional − demonstra o funcionamento do Win-

dows e suas funcionalidades básicas.

•	 Unidade 3 − Editor de textos− aborda a criação e formatação de textos, 

tabelas e gráficos, por exemplo, no LibreOffice Writer e no Microsoft Word.

•	 Unidade 4 − Criação de planilhas − explica a criação e formatação de 

tabelas, gráficos, além da inserção e do manuseio de fórmulas e funções 

básicas, no Microsoft Excel.

•	 Unidade 5 − Criação de apresentações − expõe a criação e configuração 

de apresentações de trabalho, usando o Microsoft PowerPoint.

Ao longo de cada unidade temática, são apresentadas algumas situações 

de aprendizagem para instigar ainda mais a construção do aprendizado e a 

construção de novos conhecimentos.

Bons estudos!

e-Tec Brasil11
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Nesta primeira unidade, você entrará em contato com conceitos bá-

sicos necessários à compreensão das unidades temáticas seguintes. 

Então, vamos iniciar compreendendo o conceito de computadores.

Os computadores podem executar tarefas ou cálculos, conforme 

as instruções que recebem. E eles funcionam por meio da intera-

ção entre hardware e software.

evolução dos computadores
Segundo Monteiro (2007), o objetivo do homem, ao inventar as máquinas 

de computação, foi fundamentalmente ampliar a velocidade na realização 

dos cálculos, pois a capacidade humana na realização dessa tarefa é limitada. 

Além da velocidade, buscava-se também minimizar os erros nesses cálculos.

Inicialmente criaram-se os dispositivos mecânicos − 500 a.C. a 1880. Foi 

quando os babilônicos inventaram o ábaco. Os romanos também usaram 

muito os ábacos para efetuar cálculos. A máquina, apesar de rudimentar, era 

muito inovadora para a sua época. Foi nesse período também que Babbage 

dedicou-se ao projeto da máquina analítica. O programa, criado para que 

a máquina funcionasse, foi desenvolvido por uma mulher − Ada Lovelace − 

considerada a primeira programadora de computador da história. 

Entre 1880 e 1930, surgiram os dispositivos eletromecânicos. Nessa época, foi 

inventado o motor elétrico, mais precisamente no final do século XIX. O cartão 

perfurado, capaz de armazenar dados, surgiu em 1889, o que reduziu 25% 

o tempo necessário para a apuração dos dados do censo de 1890. A primeira 

máquina de calcular eletrônica surgiu por volta de 1935, baseada em relés me-

cânicos, e usava teclado como dispositivos de entrada. Nesse período, o físico 

e matemático Howard Aiken criou um computador baseado nos princípios de 

Babbage. Mas, já nessa época, a eletrônica começava a substituir elementos 

eletromecânicos pelas válvulas, dispositivos bem mais rápidos.

Após essa fase, no período 1930-1945, predominaram os componentes eletrô-

nicos. Esses componentes eram capazes de tornar as máquinas mais rápidas e 

os resultados mais confiáveis. Por volta de 1939, John Vincent Atanasoff pro-

jetou a máquina de calcular que era capaz de resolver equações lineares. Mas 

Você pode ver mais sobre 
o surgimento dos primeiros 
computadores no site http://
www.educacaopublica.rj.gov.br/
biblioteca/geografia/0016.html

Você obterá informações sobre 
a 1ª geração pré-comercial de 
computadores nos Estados Unidos 
da América, os produtores líderes 
de computadores digitais em 1954; 
o surgimento da tecnologia dos 
minicomputadores; a Era do Silício 
nos computadores e a produção dos 
circuitos integrados; a Era dos Chips 
e dos microcomputadores; e a Era 
dos Chips no Brasil.



Programas Aplicativose-Tec Brasil 16

foi em 1943 que o primeiro computador realmente eletrônico, mais especifi-

camente com válvulas eletrônicas, entrou em operação. Ele possuía um único 

propósito: quebrar códigos militares secretos de comunicação com os alemães.

E, por fim, a partir de 1945 surgiram os computadores eletrônicos que estão 

no mercado até os dias atuais. Esses computadores são divididos, geralmen-

te, em quatro gerações:

•	 Primeira geração – computadores com válvula;

•	 Segunda geração – computadores com transistores;

•	 Terceira geração – computadores com circuitos integrados;

•	 Quarta geração – computadores que utilizam Very Language Scale In-
tegration (VLSI).

Há controvérsias sobre qual foi realmente o primeiro computador da história. 

Para o Computer History Museum, por exemplo, o Kenbak-1, desenvolvido 

pela Kenbak Corporation, é considerado o primeiro computador pessoal. 

Monteiro (2007), por sua vez, considera o Altair o primeiro computador pes-

soal oferecido para finalidades comerciais. Este último equipamento foi de-

senvolvido pela empresa MITS.

Desde a criação dos primeiros computadores pessoais até os dias atuais, 

várias empresas se dedicaram à montagem de equipamentos inovadores. A 

cada dia, surgem equipamentos menores e, ao mesmo tempo, com maior 

capacidade de processamento.

Veja um resumo da evolução dos computadores na Figura 1.1.

Figura 1.1: Linha do tempo – evolução dos computadores
Fonte: Elaborada pela autora
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Observe a Figura 1.1, linha do tempo da evolução dos computadores, 

e em seguida construa a sua linha do tempo, observando o que você já 

vivenciou desde que nasceu. Use sua criatividade! Escolha uma ou mais 
temáticas dentre as apresentadas a seguir e bom trabalho!

a) Hardware (exemplos: capacidades da memória RAM, dos processa-

dores ou dos discos rígidos).

b) Software (exemplos: sistemas operacionais, editores de textos).

c) Dispositivos de armazenamento (exemplos: disquetes, CDs e DVDs, 

zip drive, cartão de memória, pen drive, armazenamento na nuvem).

d) Redes sociais (Orkut, LinkedIn, Facebook). 

Após construir sua linha do tempo, lembre-se de compartilhá-la conosco 

no fórum disponível no Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA).

Computadores importantes  
para a história da computação
Agora, convidamos você a conhecer um pouco mais alguns dos computado-

res mais relevantes para a história da computação.

O tear de Jacquard
O tear de Jacquard começou uma revolta tecnológica na indústria têxtil, e o 

sistema dos cartões perfurados usados na sua operação tornou-se um pro-

tótipo para os primeiros computadores mecânicos.

Em 1790, Jacquard começou a projetar um tear que tecesse padrões auto-

maticamente. A Revolução Francesa (1789-1799) interrompeu os seus esfor-

ços, e ele só terminou a construção do tear em 1801. 

Colossus
O Colossus surgiu em janeiro de 1944, ou seja, anos antes do ENIAC, e tinha 

uma função ainda mais nobre do que fazer cálculos: decodificar mensagens 

trocadas entre soldados nazistas, permitindo que os Aliados se antecipassem 

e neutralizassem os movimentos inimigos.

Para saber mais sobre O tear 
de Jacquard, acesse o site 
http://www.infopedia.pt/$jac
quard;jsessionid=T+u2KDkc
G9bkC+wT7IAt4Q

Para saber mais sobre o 
computador Colossus, 
acesse o site http://
www.tecmundo.com.br/
historia/40576-colossus-
heroi-de-guerra-e-um-dos-
primeiros-computadores-do-
mundo.htm#ixzz2z51LXsXg



Programas Aplicativose-Tec Brasil 18

Mark i
Foi construído em 1944, pelo professor Howard Aiken, da Universidade de 

Harvard em Cambridge (USA), para ser um calculador de tabelas para uso 

na navegação. O Mark I tinha cerca de 17 metros de comprimento por 2,5 

metros de altura e uma massa de cerca de cinco toneladas. Quando em 

funcionamento, diz-se que reproduzia o ruído de uma grande sala cheia de 

velhinhas, todas a tricotar ao mesmo tempo.

eniaC
Em 1946, era anunciado o nome do primeiro computador digital eletrônico 

de grande escala: o ENIAC. Pesava 30 toneladas e ocupava 270 m² de área 

construída. 

Ele começou a ser desenvolvido em 1943, durante a II Guerra Mundial, para 

computar trajetórias táticas que exigissem conhecimento substancial em 

matemática, mas só se tornou operacional após o final da guerra.

noções de organização de computadores
Para que um computador funcione corretamente, são necessários dois tipos 

de componentes: o hardware e o software.

O hardware é composto pela parte física do computador (a parte que é pos-

sível tocar), ou seja, os componentes físicos do computador. São exemplos 

de hardware: as placas de som, de vídeo, de rede; o gabinete; a memória 

RAM, o disco rígido; a placa-mãe, entre outros.

O software, por sua vez, é composto pela parte que possibilita as funcio-

nalidades do hardware  (aquilo que o faz fazer), ou seja, são os programas 

usados no computador. São exemplos de software: o sistema operacional, o 

antivírus, o editor de textos, os jogos, entre outros. 

Um computador é organizado fisicamente por dispositivos de entrada, pro-

cessamento, armazenamento e saída.

dispositivos de entrada
Os dispositivos de entrada são responsáveis por enviar dados ao computador, 

ou seja, eles colocam os dados à disposição da unidade de processamento. 

São exemplos de dispositivos de entrada: teclado, mouse, microfone, scan-
ner, placa de rede. Há também os drives, que fazem leitura de CDs e DVDs.

Para saber mais sobre 
o computador Mark I 
visite a página http://
piano.dsi.uminho.pt/

museuv/1946hmark1.html

Para saber mais sobre o 
computador ENIAC, acesse 

http://musardos.com.
br/1946/08/31/primeiro-

computador-digital-
eletronico-eniac/

Separe 30 minutos e 8 segundos 
do seu precioso tempo para 

assistir ao vídeo “Evolução da 
Informática – Dos primeiros 

computadores à Internet”. 
Trata-se da compilação de alguns 

vídeos sobre a evolução dos 
computadores, o surgimento da 

Internet no mundo e as primeiras 
experiências no Brasil. Sente-se 

numa cadeira confortável, clique 
no link http://www.youtube.

com/watch?v=Sx1Z_MGwDS8 
e tenha um excelente filme! 
Após assistir ao vídeo, entre 

no AVEA e participe do fórum 
escrevendo o que mais lhe 

chamou a atenção nesse vídeo. 
Compartilhe suas opiniões com 

seus colegas!
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Existem, ainda, outros periféricos que podem ser inseridos por meio da porta 

USB (pen drive, discos rígidos − HD externos, ou até mesmo o celular com 

um cabo USB). Observe a Figura 1.2 e tente reconhecer esses dispositivos.

Figura 1.2: Porta e cabo USB
Fonte: www.shutterstock.com

Além dos periféricos citados, podemos também conectar dispositivos de en-

trada e de saída, como o mouse, o teclado, a impressora, por exemplo, 

através da porta USB. 

Unidade central de processamento
Três componentes são necessários ao processamento. Você sabe quais são 

eles? Vamos ver juntos? Preste atenção para não confundi-los!

•	 ULA – Unidade lógica e aritmética − que realiza os cálculos aritméticos, 

relacionais e lógicos;

•	 UC – Unidade de controle − que coordena e supervisiona as operações 

da ULA, da unidade de entrada e da unidade de saída;

•	 UCP – Unidade central de processamento − também conhecida como CPU, 

esta é composta pela ULA, pela unidade de controle e pelos registradores.

dispositivos de armazenamento
Quanto aos dispositivos de armazenamento, eles podem ser classificados de 

diversas maneiras. Uma dessas divisões pode ser em memória principal (ou 

volátil) e memória secundária (ou permanente). Podemos, ainda, classificá-

-las por capacidade de armazenamento, velocidade de acesso e custo.

A memória principal ou volátil − memória RAM − é de capacidade mais 

baixa e de acesso mais rápido. Ela armazena programas de computador 

enquanto estão sendo executados. Essas informações, normalmente, são 

Registradores
São unidades de memória 
que armazenam uma determi-
nada quantidade de bits. São 
o meio mais caro e rápido de 
armazenamento de um dado. 
São usados para armazenar, 
temporariamente, os dados 
dos programas que estão em 
execução. O processador executa 
as instruções que utilizam os 
dados armazenados nos regis-
tradores e, posteriormente, esses 
dados são movidos de volta para 
a memória principal.
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perdidas quando o computador é desligado. Por isso, diz-se que essa me-

mória é volátil, ou seja, é temporária.

Por outro lado, os dispositivos de memória secundária (ou permanente) possuem 

maior capacidade de armazenamento e acesso mais lento. São consideradas 

memórias secundárias: os CDs, os DVDs, os pen drives, os cartões de memória, 

entre outros. São consideradas memórias não voláteis, pois os dados guardados 

nesses dispositivos não se perdem quando o computador é desligado.

Outra forma de classificação é por meio da hierarquia referente à capacidade de 

armazenamento, velocidade de acesso e custo das memórias. A relação entre es-

sas três características não é diretamente proporcional, como mostra a Figura 1.3.

Registradores

Alto custo
Alta Velocidade
Baixa Capacidade

Baixo custo
Baixa Velocidade
Alta Capacidade

Memória Cache

Memória Principal

Memória Secundária

Figura 1.3: Hierarquia de memórias
Fonte: Elaborada pela autora

Na Figura 1.3, é possível observar, por exemplo, que os registradores são me-

mórias de alto custo, alta velocidade e baixa capacidade de armazenamento. 

É possível observar também que quanto maior a capacidade de armazena-

mento, menor será a velocidade de acesso à memória.

dispositivos de saída
Estes dispositivos são responsáveis por disponibilizar as informações proces-

sadas ao usuário. São exemplos de dispositivos de saída: monitor de vídeo, 

impressora, placa de rede, pen drive, CD, DVD.

Em suma, o processamento de dados acontece da seguinte forma: entra-se 

com os dados, estes são processados e transformados em informações que, 

por sua vez, são disponibilizadas por meio dos dispositivos de saída, como 

pode ser observado na Figura 1.4.
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ENTRADA DE DADOS
(teclado, mouse, microfone, 
scanner, discos)

SAÍDA DE DADOS
(impressora, monitores, 
placa de rede)

PROCESSAMENTO
(CPU)

Figura 1.4: Etapas do processamento
Fonte: Elaborada pela autora

Observe que um sistema de computador está organizado basicamente em 

dispositivos de entrada, processamento e dispositivos de saída de dados.

Tipos de computadores
Nos dias atuais, encontramos vários tipos de computadores. São exemplos 

dos tipos mais usados: o desktop (computador de mesa), o notebook e o 

tablet. A seguir, veremos esses e mais alguns outros modelos existentes.

Desktop
Os desktops foram criados para serem colocados sobre uma mesa ou es-

crivaninha. Surgiram antes dos notebooks, palmtops e tablets, que serão 

apresentados na sequência.

Principais dispositivos de um sistema  
de computador desktop
Na Figura 1.5 você pode observar os principais hardwares de um computa-

dor desktop.

Figura 1.5: Dispositivos de hardware de um desktop 
Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-vista/parts-of-a-computer

Você tem 9 minutos e 51 segundos 
disponíveis? Para complementar 
o que foi estudado nesta primeira 
parte da disciplina, assista ao vídeo 
disponível no link http://www.
youtube.com/watch?v=RULLU_
cFJLE “Introdução à computação” e 
participe da atividade solicitada. O 
vídeo aborda hardware, periféricos 
e centrais, além da parte lógica 
− o software −, explicando com 
uma excelente didática o papel de 
cada um desses dispositivos em 
um computador. Isso contribuirá 
muito para que seu aprendizado 
seja pleno, completo! Após assistir 
ao vídeo, escolha um dos temas 
abordados (processador, placa-
mãe, ou algum software, por 
exemplo) e faça uma pesquisa sobre 
as características atuais desse 
dispositivo ou software. Acesse o 
nosso fórum de discussão disponível 
no AVEA de nosso curso e discuta 
com seus colegas e tutor sobre a 
pesquisa realizada.
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Para compreender melhor a Figura 1.5, veja uma breve descrição de cada um 

dos dispositivos apresentados.

1. Monitor – dispositivo de saída que apresenta em sua tela o resultado de 

uma solicitação do usuário.

2. Modem – equipamento que realiza a modulação/demodulação de sinais 

digitais e analógicos com a finalidade de se conectar a uma rede de com-

putadores, inclusive à Internet.

3. Unidade de sistema – é composta por vários componentes que se encon-

tram dentro do gabinete: CPU, processador, memória RAM.

4. Mouse – dispositivo de entrada.

5. Alto-falante – caixas de som.

6. Impressora – dispositivo de saída.

7. Teclado – dispositivo de entrada.

Notebook

Figura 1.6: Computador notebook
Fonte: Shutterstock

Os notebooks são computadores menores que os desktops, funcionam com 

bateria após ela ser carregada por uma fonte elétrica (a duração da bateria 

varia de acordo com a marca e a configuração do computador, por exemplo, 

em média, atualmente, dura entre 3 e 7 horas). Outra característica que o 

notebook pode apresentar diz respeito à sua disponibilidade em versão com 

tela sensível ao toque. Encontramos, também, um subtipo de notebooks: os 

ultrabooks, que são mais finos e mais leves que os notebooks tradicionais. 

Memória RAM (Random 
Access Memory)

É a memória principal do 
computador. Permite a leitura e 
a escrita. É volátil, ou seja, seus 

dados se apagam quando o 
computador é desligado.
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Palmtops
Como o próprio nome sugere, são computadores do tamanho da palma da 

mão, aproximadamente. Possuem menos recursos que os notebooks. Pos-

suem tela sensível ao toque e funcionam com bateria.

Figura 1.7: Computador palmtop
Fonte: http://www.info-komputery.pl/p/o/palmtop.jpg

Os palmtops são geralmente utilizados como computadores de bolso. São 

menores que um livro e por isso facilitam a mobilidade para o uso. Seu uso 

está centrado principalmente na automação de equipes, controle de esto-

ques, bem como em gerenciamento de informações e atividades pessoais. 

Tablet
O tablet é um tipo de computador mais novo e possui maior capacidade de 

processamento que os palmtops.

Figura 1.8: Computador tablet
Fonte: Shutterstock

Outra característica desse modelo de computador é que ele possui tela em-

butida e esta é sensível ao toque, o que facilita o seu uso, muitas vezes intui-

tivo, por pessoas de qualquer idade.
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Unidades de medida
Compreender a capacidade de armazenamento dos dados em um compu-

tador é muito importante para tomar as melhores decisões. Em nosso dia a 

dia, deparamo-nos com vários tipos de unidades de medida. As distâncias são 

medidas em metros, quilômetros, léguas. Os líquidos são medidos em litros; 

os sólidos, em quilos. Os dados de um computador são medidos em bit (bi-
nary digit), ou seja, o computador tem como base a linguagem denominada 

binária, que é a menor unidade de medida de um computador. O bit possui 

apenas dois valores possíveis: 0 e 1. Qualquer informação armazenada no 

computador é convertida em um conjunto de bits, ou seja, quando digitamos 

um caractere qualquer, o computador não entende essa letra, mas sim 0 e 1.

Para representar qualquer caractere, (“A, +, *, & ou h”, por exemplo), o 

computador usa um conjunto de oito bits, denominado byte. Da mesma 

forma que existem o milímetro, o centímetro, o metro, o quilômetro para 

medir as distâncias, as unidades de medida do computador também pos-

suem múltiplos. Para facilitar a compreensão dessas unidades de medida, 

observe o Quadro 1.1.

Quadro 1.1: Unidades de medida
Unidade Abreviatura Capacidade

Byte 8 bits

Kilobyte KB 1.024 Bytes

Megabyte MB 1.024 Kilobytes

Gigabyte GB 1.024 Megabytes

Terabyte TB 1.024 Gigabytes

Petabyte PB 1.024 Terabytes
Fonte: Elaborado pela autora

Agora você já é capaz de compreender o que significa dizer que um compu-

tador possui 16 GB de memória RAM, não é mesmo? Ou, um disco rígido 

com capacidade de armazenar 1TB. 

Síntese da unidade
Nesta unidade, foram apresentados os conceitos iniciais relacionados à com-

putação, à organização de computadores e aos principais tipos de compu-

tadores. Ficou claro o que foi proposto nesta unidade temática? Em caso de 

dúvida, não hesite em consultar seu tutor. E, é claro, não deixe de contribuir 

com as demais pesquisas, trocando opiniões no fórum de discussão com seus 

colegas, pois o conhecimento é ampliado sempre que o compartilhamos.

Separe dois minutos para 
descontrair um pouquinho. 

Acesse os links a seguir, nos 
quais você pode ver mais sobre 

o dia a dia da informática de 
uma maneira bem descontraída. 

Técnicas de tradução  
com o Joel Santana

 http://vidadesuporte.com.br/
wp-content/uploads/2013/12/

Suporte_881.jpg

Ser pai X ser suporte
 http://vidadesuporte.com.br/
wp-content/uploads/2013/12/

Suporte_879.jpg

A nova loja virtual
 http://vidadesuporte.com.br/
wp-content/uploads/2013/12/

Suporte_876.jpg
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Caro estudante, nesta unidade temática, você conhecerá o sistema 

operacional Windows, o que ele faz e como usá-lo. No mercado, 

temos outros sistemas operacionais, como o Macintosh Operating 

System (Mac OS), o Linux, o Solaris, o FreeBSD, o FreeDOS, entre 

outros. Contudo, nesta unidade temática, trabalharemos o sistema 

Windows por ser este o mais difundido entre os diferentes usuários. 

Inicialmente, serão apresentadas as últimas versões do sistema e 

como ele funciona; depois, você poderá expandir seus conheci-

mentos por meio de vídeos sugeridos e também por meio das Si-

tuações de Aprendizagem dispersas por meio dos diversos ícones. 

Antes de falar sobre o Windows, propriamente dito, vamos enten-

der o que é um sistema operacional. 

Segundo Silberschatz, Galvin e Gagne (2010), ele é um programa 

especial, responsável por gerenciar os demais programas instalados 

em seu computador. É ele, por exemplo, que gerencia o editor de 

texto, a planilha eletrônica, o editor de apresentação, entre outros 

aplicativos instalados no computador. Ele é um intermediário entre 

o usuário e a parte física do computador. Ao instalar os programas 

em um computador, o sistema operacional é instalado em primeiro 

lugar, pois os demais softwares dependerão dele para funcionar. 

O sistema operacional Windows é um dos softwares mais popu-

lares atualmente e por isso detalharemos um pouco mais sobre 

este sistema. 

Últimas versões do 
sistema operacional Windows
A última versão do sistema operacional Windows disponível no mercado 

para computadores desktop é o Windows 8. Muitas empresas e escolas, 

entretanto, ainda estão usando o Windows 7. Por essa razão, este caderno 

dará maior ênfase à versão 7.
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Um pouco sobre o Windows 8
A grande diferença entre o Windows 8 e as versões anteriores é que ele não 

possui o ícone iniciar como as demais versões. Ao ligar o computador com 

esta versão do sistema operacional, você irá se deparar com a tela apresenta-

da na Figura 2.1. Ela exibe várias opções de interação, como e-mail, música, 

jogos, notícias, entre outros.

Figura 2.1: Tela inicial parte I – Windows 8
Fonte: Microsoft Windows

Os programas instalados pelo usuário também são apresentados nessa tela 

inicial. Eles se encontram à direita, como mostra a Figura 2.2, que nada mais 

é do que a continuação da Figura 2.1. Esta versão permite que você acesse 

os programas de forma rápida. Para isso, basta digitar o nome do programa 

desejado, e o Windows já o localizará para você.

Figura 2.2: Tela inicial parte II – Windows 8
Fonte: Microsoft Windows

Caso se deseje exibir a área de trabalho padrão, basta pressionar a tecla 

Windows, presente no teclado, como mostra a Figura 2.3.
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Figura 2.3: Tecla Windows
Fonte: Microsoft Windows

Outro recurso que o Windows 8 oferece diz respeito ao fácil acesso à “Área 

de Trabalho” por meio do ícone disponível na tela inicial do Windows 8 (para 

melhor identificá-la, observe a Figura 2.1), que permite exibir rapidamente 

uma tela semelhante à apresentada na Figura 2.4.

Figura 2.4: Área de trabalho padrão – Windows 8
Fonte: Microsoft Windows

É importante destacar que a maioria das ações realizadas no Windows 8 são 

muito semelhantes às realizadas no Windows 7, as quais iremos conhecer 

melhor a partir de agora.

Windows 7
Caro estudante, para que seja eficaz o seu aprendizado, recomendamos 

acessar o computador e acompanhar o conteúdo deste caderno didático 

explorando cada tela apresentada e realizando as atividades propostas ao 

longo do estudo.

Tela de logon
Ao ligar o computador, a primeira tela que aparecerá será a tela de logon. 
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Nela, você deverá escolher um usuário (se existir mais de um cadastrado no 

computador) e digitar a senha para acessar o sistema operacional e iniciar o 

uso do computador.

Figura 2.5: Tela de logon do Windows 7
Fonte: http://imagens.bernardes.org/CL/CL_LoginW7.jpg

Quando houver um único usuário cadastrado no seu computador e esse usuá-

rio não tiver cadastrado uma senha, o Windows 7 passará direto por essa tela.

Área de trabalho
A área de trabalho é a primeira tela que aparece após a realização do logon e 

a inicialização completa do Windows. Nela, há vários ícones que podem ser 

usados para abrir programas, acessar arquivos e pastas, entre outras opções. 

Esses ícones podem ser organizados de acordo com suas escolhas. Para en-

tender melhor, observe a Figura 2.6. 

Barra de início ou
de Inicialização Rápida

Barra de Tarefas Área de 
Notificação

Área de 
Trabalho ou 

Desktop do Windows

Botão
Iniciar

Ícones

Figura 2.6: Área de trabalho do Windows 7
Fonte: Microsoft Windows 
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Agora vamos conhecer um pouco mais sobre as principais partes da área de 

trabalho.

a) Barra de tarefas
A barra de tarefas encontra-se no rodapé da área de trabalho. Nela, es-

tão o botão iniciar, a barra de início e a área de notificação.

b) Botão iniciar
Ao clicarmos no botão iniciar, como ilustrado na Figura 2.7, abre um sub-

menu que permite acessarmos todos os programas instalados no com-

putador. Para isso, ao clicar no botão iniciar selecione a opção “Todos os 

programas” e escolha o programa que deseja abrir.

Figura 2.7: Botão iniciar
Fonte: Microsoft Windows

É possível também, ao clicar no botão iniciar, realizar pesquisa de progra-

mas. Para isso, basta você digitar o nome do programa e pressionar a tecla 

“enter” no espaço no canto inferior esquerdo, como você pode observar 

na Figura 2.8.

Figura 2.8: Opções do menu iniciar
Fonte: Microsoft Windows

Você conhece a “Área de 
notificação”, que se encontra 
na barra de tarefas (no canto 
inferior, à direita) do Windows 
7? Pesquise e fale sobre sua 
finalidade. O Windows 8 também 
possui essa barra? Funciona 
da mesma forma? Discuta com 
seus colegas no nosso fórum 
disponível no AVEA.
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Você pode, também, pesquisar arquivos. Nesse caso, basta digitar o 

nome, ou parte do nome, do arquivo e clicar sobre ele para abri-lo, quan-

do ele aparecer no submenu.

Além dessas opções, à direita há outras possibilidades de acesso que 

veremos posteriormente.

Ainda sobre a Barra de Tarefas, é possível realizar nela algumas configu-

rações, como exibi-la à esquerda, à direita, ou na parte superior da área 

de trabalho; ocultar automaticamente a barra de tarefas; usar ícones 

pequenos. Para isso, basta:

•	 Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra de tarefas;

•	 Escolher a opção propriedades.

Para entender melhor, observe a Figura 2.9.

Figura 2.9: Configuração da barra de tarefas
Fonte: Microsoft Windows

Perceba que ao fazer este procedimento você configura rapidamente 

onde quer visualizar a barra de tarefas na sua tela.

c) Ícones
Os ícones são pequenas imagens que simbolizam os arquivos, as pastas, 

os programas e outros itens. Para acessá-los, você deve clicar duas vezes 



e-Tec BrasilUnidade 2 – Sistema operacional 33

sobre eles. Para perceber melhor o que são ícones, observe, na Figura 

2.10, alguns exemplos. 

Figura 2.10: Ícones da área de trabalho
Fonte: Microsoft Windows

O único ícone que estará, obrigatoriamente, na sua área de trabalho, ao 

iniciar o Windows pela primeira, é o ícone da lixeira.

Os ícones não têm lugar fixo na área de trabalho, por isso você pode 

movê-los, ou seja, se desejar alterar a maneira de exibir os ícones na área 

de trabalho, basta:

•	 Clicar com o botão direito do mouse sobre a área de trabalho;

•	 Clicar em “Exibir”;

•	 Escolher a opção desejada: 

 – ícones grandes;

 – ícones pequenos;

 – ícones pequenos;

 – organizar automaticamente;

 – alinhar ícones à grade.

d) Mostrar ícones da área de trabalho
Você pode se deparar com uma situação que nem sempre facilita o traba-

lho. Podemos optar por expor na área de trabalho os ícones de recursos 

que mais utilizamos. Para isso, clique com o botão direito do mouse na 

área de trabalho e escolha a opção mostrar gadgets da área de trabalho.

e) Plano de fundo ou papel de parede
O papel de parede, também conhecido como plano de fundo permite 

personalizar a área de trabalho do computador. Você pode escolher uma 

das opções de imagens oferecidas pelo próprio sistema operacional que 

você esteja usando ou pode ainda colocar uma foto ou imagem do seu 

arquivo pessoal, definindo-o como plano de fundo.

Gadgets
Exibem informações como notí-
cias, fotos, jogos − diretamente 
na sua área de trabalho.
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f) Plano de fundo ou papel de parede padrão Windows
Para trocar o papel de parede, escolhendo um dos modelos oferecidos 

pelo Windows, você deverá seguir os seguintes passos:

•	 Clicar no botão iniciar;

•	 Painel de controle;

•	 Aparência;

•	 Alterar plano de fundo da área de trabalho;

•	 Escolha a opção desejada, clicando sobre ela;

•	 E, por fim, clicar no botão “Salvar alterações”.

g) Plano de fundo ou papel de parede do seu arquivo pessoal
Se você quiser alterar o papel de parede por uma foto ou imagem do seu 

arquivo pessoal, você deverá proceder da seguinte forma:

•	 Clicar no botão iniciar;

•	 Painel de controle;

•	 Aparência;

•	 Alterar plano de fundo da área de trabalho;

•	 Clicar no botão procurar;

•	 Localizar a pasta onde se encontra a foto desejada;

•	 Clicar no botão “OK”;

•	 Escolher a foto desejada, clicando sobre ela;

•	 E, por fim, clicar no botão “Salvar alterações”.

h) Ícone lixeira
Muitas vezes temos arquivos que não nos interessam mais e por isso re-

solvermos excluí-los. Mas, quando você exclui um arquivo do seu compu-

tador, pressionando a tecla “Delete”, ele não é excluído definitivamente. 

Temporariamente ele fica na lixeira. Você poderá restaurá-lo, se desejar.

Quando não há arquivos na lixeira, ela se apresentará assim conforme 

mostrado na Figura 2.11.

Figura 2.11: Lixeira vazia
Fonte: Microsoft Windows
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Mas, se houver arquivos na lixeira, ela se apresentará conforme mostra-

do na Figura 2.12.

Figura 2.12: Lixeira cheia
Fonte: Microsoft Windows

Comumente a lixeira está na sua área de trabalho, o que permite que 

você visualize rapidamente se ela está cheia, ou não.

i) Restaurar arquivo ou pasta da lixeira
Pode acontecer, talvez até já tenha acontecido, de você enviar sem que-

rer um arquivo para a lixeira. Mas, como já falamos anteriormente, ele 

não é totalmente apagado. Assim, para resgatar − ou restaurar − um 

arquivo da lixeira, você deverá proceder da seguinte forma:

•	 Clicar duas vezes sobre o ícone “Lixeira”; 

•	 Clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta ou arquivo que 

desejar restaurar;

•	 Escolher a opção “Restaurar”.

Pronto. Seu arquivo ou pasta estará lá no local onde se encontrava antes de 

ser excluído. Mas fique atento para enviar para a lixeira apenas arquivos que 

você tem certeza que não irá necessitar mais, pois eventualmente alguns er-

ros podem ocorrer, como, por exemplo, arquivos corrompidos, sobreposição 

do nome de arquivos apagados, entre outros problemas.

Pesquise e descubra quais outros 
erros poderão ocorrer ao tentar 
recuperar um arquivo da lixeira 
Você pode utilizar o recurso da 
internet para fazer esta busca.
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Como encontrar os programas  
instalados em seu computador
Ao falarmos de sistema operacional, outra ação também importante diz res-

peito a conhecer os programas que estão instalados em um computador. 

No sistema Windows, para abrir um programa instalado em um computa-

dor, você deve:

•	 Clicar no botão iniciar;

•	 Passar o cursor sobre a opção “Todos os programas”; (se você clicar so-

bre a opção “Todos os programas”, abrirão os programas usados mais 

recentemente);

•	 Clicar sobre o nome do programa desejado.

Você poderá, também, digitar o nome do programa que deseja abrir, no 

local onde está a mensagem “Pesquisar programas e arquivos”, como vere-

mos na Figura 2.13.

Figura 2.13: Pesquisar programas e arquivos
Fonte: Microsoft Windows

Por exemplo, ao digitar a palavra “calculadora” e pressionar a tecla “Enter”, 

aparecerá a calculadora, como a apresentada na Figura 2.14.
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Figura 2.14: Calculadora padrão
Fonte: Microsoft Windows

Você pode ainda precisar da calculadora científica; para isso, basta seguir os 

dois passos elencados a seguir:

•	 Clicar no menu “Exibir”;

•	 Escolher a opção “Científica”.

Uma calculadora como a mostrada na Figura 2.15 será exibida.

Figura 2.15: Calculadora científica
Fonte: Microsoft Windows
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Paint
Se desejar abrir o ”Paint”, você poderá, por exemplo, simplesmente digitar 

“Paint”, no local reservado para pesquisar programas e arquivos do botão 

iniciar, como exibe a Figura 2.16.

Figura 2.16: Abrindo o Paint
Fonte: Microsoft Windows

Após digitar “paint”, como mostra a Figura 2.16, e pressionar a tecla Enter, 

será aberto o programa Paint. Nele você poderá desenhar, abrir e editar ima-

gens e fotografias.

Janelas no Windows
Ao abrir uma pasta ou um arquivo, sempre aparecerá uma caixa chamada ja-

nela − por isso, este sistema operacional se chama Windows, cuja tradução é 

janela. As janelas estão por toda parte do sistema operacional citado. Então, 

é importante saber utilizá-las: como movê-las, como alterar seu tamanho 

ou simplesmente fazê-las desaparecer. Em tópicos seguintes falaremos mais 

sobre estas ações.

a) Partes de uma janela
Apesar de cada janela possuir suas peculiaridades, elas também possuem 

características que são comuns: sempre aparecem na área de trabalho, a 

maioria delas possui as mesmas partes básicas. 

Navegue pelos sites http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-vista/

working-with-windows e http://www.cultura.ufpa.br/dicas/ms/win-ja-

ne.htm e escolha um dos itens mencionados, por exemplo: Barra de Títulos, 

Barra de Menus, Barra de Rolagem e organize uma apresentação digital 

que explique o funcionamento de um dos itens escolhidos para os colegas. 

Compartilhe o resultado desta pesquisa no fórum disponível no AVEA.

Paint
 Programa do Windows usado 

para abrir e/ou editar uma 
imagem.

Você sabe como funciona o 
sistema operacional? Para 

descobrir novas informações 
como estas, acesse o link 

http://www.youtube.com/
watch?v=QKU7Fn-vx8A e 

assista a essa fantástica saga: 
“Como funciona o Windows”. 

Separe um dos personagens 
da saga “Como funciona o 

Windows” (o processador, o 
modem, o HD, a memória ou 

qualquer outro) e compartilhe 
com seus colegas, no fórum 

disponível no AVEA para esta 
discussão sobre o papel desse 

personagem no funcionamento 
do Windows.
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•	 Partes básicas de uma janela

Cada janela tem suas características próprias; contudo, vamos exem-

plificar as partes comuns à maioria das janelas.

Para entender melhor, analise com atenção as indicações feitas na 

Figura 2.17.

Figura 2.17: Partes de uma janela no Windows
Fonte: Microsoft Windows

Para compreender melhor essa Figura 2.17, observe as explicações 

apontadas a seguir para cada um dos sete itens, a saber:

1. Barra de menus: contém itens nos quais você pode clicar para 

fazer escolhas em um programa. 

2. Barra de título: exibe o nome do documento e do programa (ou o 

nome da pasta, se você estiver trabalhando em uma pasta).

3. Botão Minimizar: permite ocultar a janela, ou seja, ela ficará na 

barra de tarefas. Para acioná-la, basta clicar uma vez sobre ela.

4. Botão Maximizar: permite alargar a janela para preencher a tela 

inteira.

5. Botão Fechar: permitir fechar (encerrar) a janela.

6. Barra de rolagem: permite rolar o conteúdo da janela para ver 

informações que estão fora de visão no momento.

7. Bordas e cantos: é possível arrastá-los com o ponteiro do mouse 

para alterar o tamanho da janela, como apresentado na Figura 2.18.
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Figura 2.18: Alterando o tamanho da janela
Fonte: Microsoft Windows

Outras janelas podem ter botões, caixas ou barras adicionais, mas normal-

mente também têm essas sete partes descritas, que são básicas.

Imagine que a logomarca da empresa em que você trabalha mudou e 

que o seu coordenador lhe solicitou mudar o papel de parede (da área de 

trabalho) de todos os computadores da instituição. Que procedimentos 

você adotaria? 

Agora, suponha que seu coordenador passou como tarefa organizar os 

ícones da Área de Trabalho de um computador. Depois de organizar es-

ses ícones, você deverá copiar a Área de Trabalho com os ícones organi-

zados (para isso, pressione a tecla “PrtScr” e depois cole a imagem no 

“Paint”) para ele por e-mail. Como fazer? Lembre-se que em caso de 

dúvidas você conta com o tutor, para quem você pode enviar mensagem 

por meio do AVEA.

Trabalhando com pastas e arquivos
Para acompanhar as explicações a seguir, você deverá abrir o Windows Explorer, 

clicando com o botão direito do mouse sobre a pasta que aparece na barra de 

tarefas, como mostra a Figura 2.19, e escolher a opção “Windows Explorer”.

Figura 2.19: Barra de tarefas
Fonte: Microsoft Windows
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As pastas são os locais onde ficam armazenados − ou “guardados” − os 

arquivos. São semelhantes às pastas físicas onde armazenamos, por exem-

plo, vários arquivos de papéis. Podemos organizar nossos arquivos em pas-

tas, separando por assunto, por data, por curso, por disciplina entre outras 

possibilidades. É importante lembrar que dentro de uma pasta podemos 

criar novas pastas que chamamos de subpastas. Concluímos, como mostra 

a Figura 2.20, que o arquivo “Plano de Ensino – Informática” está dentro da 

seguinte estrutura de pastas:

Documentos => Escola Técnica => Segundo período => Informática

Figura 2.20: Explorando arquivos e pastas
Fonte: Microsoft Windows

Pelo estilo do ícone do arquivo “Plano de Ensino – Informática”, você pode 

perceber, ainda, que se trata de um arquivo de texto do Microsoft Word. 

Quando se tratar de um arquivo de outro programa, como por exemplo, do 

Microsoft Excel, esse ícone será diferente.

Criando uma nova pasta
Para podermos organizar pastas e documentos, uma das ações comuns é 

criar novas pastas. Para criar uma pasta, primeiro você deve escolher o local 

onde deseja criá-la. 

Depois de escolhido o local, você poderá seguir uma das duas opções que 

mostramos a seguir.

Na opção 1, ilustrada na Figura 2.21, você deve:

•	 Clicar no menu “Nova pasta”;

•	 Digitar o nome desejado na pasta que apareceu − onde está escrito 

“Nova pasta”;
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•	 Pressionar a tecla “Enter”.

Figura 2.21: Como criar uma nova pasta – opção 1
Fonte: Microsoft Windows

Uma segunda opção, como mostra a Figura 2.22, é:

•	 Clicar com o botão direito do mouse sobre a área em branco;

•	 Escolher a opção     Novo => Pasta;

•	 Digitar o nome desejado na pasta que apareceu − onde está escrito 

“Nova pasta”;

•	 Pressionar a tecla “Enter”.

Figura 2.22: Como criar uma nova pasta - opção 2
Fonte: Microsoft Windows

Lembre-se de que há outras maneiras para se criar uma nova pasta. Essas são 

as maneiras mais usuais.
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Criando e salvando um arquivo
Nos próximos subtópicos, você aprenderá a renomear, copiar, colar, mover 

ou excluir uma pasta. Para realizar essas operações em arquivos, você deve 

adotar os mesmos procedimentos, pois da mesma forma que se renomeia 

uma pasta, por exemplo, também se renomeia um arquivo.

Renomeando uma pasta ou arquivo
É muito simples renomear uma pasta ou um arquivo. Para isso, é suficiente:

•	 Pressionar a tecla ”F2” uma única vez;

•	 Escrever o novo nome desejado para a pasta ou arquivo; 

•	 Pressionar a tecla ”Enter”.

Pronto. O arquivo ou pasta já exibirá o novo nome. Outra opção é clicar com 

o botão direito do mouse em cima do arquivo ou pasta e escolher a opção 

renomear. 

Copiando e colando uma pasta ou arquivo
Copiar uma pasta significa fazer uma cópia, deixando a original intacta. De-

pois de copiá-la, é necessário colá-la no local de destino, conforme os passos 

listados a seguir:

1. Selecionar a pasta desejada;

2. Clicar no menu “Organizar” => Copiar;

3. Selecionar o local desejado (o local escolhido deverá estar na barra de 

endereço);

4. Clicar no menu “Organizar” => Colar.

Observe a sequência de figuras a seguir e os seus respectivos nomes, para 

compreender melhor esse processo de copiar e colar pastas.

Figura 2.23: Selecionando uma pasta
Fonte: Microsoft Windows
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Após selecionar a pasta ou o arquivo que você vai copiar, clique no menu 

“Organizar”, em seguida clique em copiar para ter a cópia necessária, como 

mostra a Figura 2.24. 

Figura 2.24: Escolhendo a opção copiar
Fonte: Microsoft Windows

Após copiar e definir o destino da pasta, clique no menu organizar e escolha 

a opção colar, como você pode ver na Figura 2.25.

Figura 2.25: Escolhendo o destino da pasta
Fonte: Microsoft Windows

Seguindo este procedimento, você terá copiado a pasta ou arquivo. Agora, o 

documento fica disponível no destino escolhido, como ilustra a Figura 2.26.

Figura 2.26: Pasta copiada
Fonte: Microsoft Windows
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Além de estar no local escolhido como destino, a pasta e/ou arquivo conti-

nuará também na origem, ou seja, agora você terá duas cópias idênticas da 

mesma pasta.

Há outras maneiras de copiar e colar arquivos e pastas. Por exemplo, pode-se 

usar as teclas de atalho Ctrl + C, simultaneamente, para copiar e Ctrl + V, 

simultaneamente, para colar no destino escolhido.

Outra maneira de fazer cópia da internet ou arquivo é usando o botão direito 

do mouse. Ao selecionar uma pasta e clicar com o botão direito do mouse, 

aparecerão, além de outras, as opções “Copiar” e, depois de copiada, cli-

cando novamente com o botão direito do mouse você tem a opção “Colar”.

Movendo uma pasta ou arquivo para outro local
Caso se queira remover a pasta da origem e deixá-la apenas no novo local 

escolhido como destino, você deverá escolher a opção “Recortar” em vez 

de “Copiar”. Os demais passos são idênticos. Então vamos aos passos para 

mover uma pasta ou arquivo de um local para outro. São eles: 

1. Selecionar a pasta desejada;

2. Clicar no menu “Organizar” => Recortar;

3. Selecionar o local desejado (o local escolhido deverá estar na barra de 

endereço);

4. Clicar no menu “Organizar” => Colar.

Imagine que você seja o coordenador do Curso de Telecomunicações e 

precisa organizar os arquivos do curso por ano. Crie uma pasta com o 

nome “Telecomunicações”. Dentro dessa pasta, crie quatro pastas com 

os nomes: “Documentos 2011”, “Documentos 2012”, “Documentos 

2013” e “Documentos 2014”. Suponha ainda que, após criar essas pas-

tas, você deseja separar as pastas antigas da de 2014. Então, crie uma 

pasta, no mesmo local, com o nome “Documentos antigos” e mova 

as pastas “Documentos 2011”, “Documentos 2012” e “Documentos 

2013” para dentro dessa pasta “Documentos antigos”. Compartilhe 

com seus colegas, no nosso fórum, disponível no AVEA, quais foram os 

procedimento usados para executar essa tarefa.

Separe dois minutinhos e 
vinte e sete segundos para ver 
algumas dicas interessantes 
sobre a tecla Windows em 
http://www.youtube.com/
watch?v=t5tK4cTQnMA

Outra dica sobre as teclas 
de atalho do Windows você 
encontra em http://windows.
microsoft.com/pt-br/
windows-8/keyboard-shortcuts
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Organizando os arquivos e pastas
Existem várias opções de organização das pastas e arquivos, ou seja, elas 

podem ser exibidas de várias formas diferentes e ser classificadas de acordo 

com a ordem escolhida: por nome, por data de modificação, por tipo ou 

tamanho. Para escolher a classificação por nome, por exemplo, você poderá:

•	 Clicar com o botão direito do mouse sobre a área em branco do Windo-

ws Explorer;

•	 Selecionar a opção classificar por => Nome (classificará em ordem alfa-

bética).

Se desejar exibir as pastas e os arquivos por ordem de data de modificação, 

você deve:

•	 Clicar com o botão direito do mouse sobre a área em branco do Windo-

ws Explorer;

•	 Selecionar Classificar por => Data de modificação.

Outra forma de modificar a classificação das pastas e arquivos é clicando 

sobre o título − Nome, Data de modificação, Tipo ou Tamanho − logo acima 

das pastas e arquivos, como indicado na Figura 2.27.

Figura 2.27: Modificando a forma de classificação das pastas e arquivos
Fonte: Microsoft Windows

Além de poder escolher a ordem de classificação das pastas, também é pos-

sível escolhermos o formato em que essas pastas e arquivos devem aparecer. 

Para realizar essa escolha, basta você clicar com o botão direito do mouse 

sobre a área em branco do Windows Explorer; escolher a opção “Exibir” e 

escolher uma das seguintes opções:
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 – Ícones extra grandes;

 – Ícones grandes;

 – Ícones médios;

 – Ícones pequenos;

 – Lista;

 – Detalhes; 

 – Lado a lado;

 – Conteúdo.

Abra o Windows Explorer e altere o estilo de apresentação das pastas 

e arquivos. Escolha cada uma das opções apresentadas (Ícones extra 

grandes, Ícones grandes, Ícones médios, Ícones pequenos, Lista, Deta-

lhes, Lado a lado, Conteúdo). Selecione um desses estilos para explicar 

aos seus colegas, no nosso fórum, como serão apresentados as pastas e 

os arquivos (poderá usar as imagens para explicar). Sugira também em 

que circunstância o estilo escolhido apresenta-se como uma boa opção. 

Compartilhe suas escolhas no fórum disponível no AVEA de nosso curso.

excluindo uma pasta ou arquivo 
Outro comando que podemos executar ao trabalhar com pastas ou arquivo 

é o de exclusão, o que é muito simples. Para isso, você deverá:

•	 Selecionar a pasta ou o arquivo que deseja excluir, clicando uma única 

vez sobre ele;

•	 Pressionar a tecla ”Delete”;

•	 Confirmar a exclusão, clicando no botão “Sim”.

Pesquisando arquivos
Pesquisar um arquivo no Windows 7 é uma tarefa muito fácil. É só você 

digitar o nome − ou parte do nome do arquivo – no campo localizar que 

aparece ao clicar no ícone iniciar do Windows e pressionar a tecla “Enter”. 

Observe a Figura 2.28.
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Figura 2.28: Pesquisando um arquivo
Fonte: Microsoft Windows

Ao executar essa operação, aparecerão todos os arquivos que conte-

nham esse nome em seu conteúdo. Caso o resultado obtido não seja o 

desejado, você poderá digitar outro nome e pesquisar novamente.

Para abrir o arquivo desejado, basta dar um clique duplo sobre ele.

Síntese da unidade
Nesta unidade temática, aprendemos as principais funcionalidades do Siste-

ma Operacional Windows 7; como trabalhar com pastas e arquivos e como 

organizá-los. Isso, com certeza, o ajudará a trabalhar melhor com editores 

de texto, criação de planilhas e apresentações, pois você sempre terá de 

manipular seus arquivos criados nesses aplicativos.

Que tal ampliar um pouco mais 
o conhecimento sobre o assunto 

estudado até aqui? Você sabe 
o que se passa quando solicita 

a abertura de uma página da 
internet? Sabe o porquê de 
alguns dados se perderem 

pelo caminho? Quem são os 
responsáveis pelo tráfego na 
Internet? Não? Então assista 

ao clássico filme “Guerreiros da 
Internet”. Acesse o site por meio 

do link http://www.youtube.
com/watch?v=zjsYTy5ZdKc
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Um dos grandes desafi os encontrados na construção deste caderno 

foi a escolha dos aplicativos de escritório (qual editor de texto? Qual 

planilha eletrônica? Qual software para a criação de apresentações?), 

pois há várias opções, inclusive de versões, no mercado. E você mere-

ce aprender o mais interessante deles, não é mesmo? O problema é 

que cada aplicativo desses possui vantagens e desvantagens. 

Depois de analisar várias opções, decidimos pelo seguinte: vamos 

fazer uma introdução ao LibreOffi ce Writer, que é um software 

livre, versão 4.1.3.2 – última versão disponível no mercado. Sabe 

por que, caro estudante? Porque dessa forma, não importa onde 

você mora ou sua condição fi nanceira, basta apenas ter acesso à 

internet e poderá, então, ter a oportunidade de efetuar download 

da versão mais atualizada do LibreOffi ce, já que este é um editor 

de texto livre, ou seja, não é cobrada licença para uso. E tem mais 

uma vantagem: sua instalação é muito simples. Você verá!

Por outro lado, ao longo deste caderno abordaremos as ferra-

mentas do pacote Microsoft Offi ce, pois, apesar de ter sua licença 

cobrada, é este o pacote de software comumente utilizado pela 

maioria das empresas, ou seja, é o que você provavelmente vai en-

contrar no mercado de trabalho. Mas não se preocupe porque, na 

verdade, todas essas versões possuem muitas semelhanças entre 

si. Oferecem, na maioria dos casos, as mesmas funcionalidades. 

Então, está pronto? Vamos lá!

LibreOffi ce
Vamos iniciar nossa unidade temática sobre editor de texto instalando o 

LibreOffi ce. Para isso, basta seguir os passos indicados e também ilustrados 

pelas fi guras seguintes. 

Para iniciar o processo:

O LibreOffi ce possui todas as 
funções esperadas de um pacote 
de aplicativos para escritório. Para 
saber mais, acesse o site por meio 
do link http://pt-br.libreoffi ce.org/
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1. Acessar o site http://pt-br.libreoffice.org

Figura 3.1: Site oficial do LibreOffice
Fonte: http://pt-br.libreoffice.org/

2. Clicar em “Baixar o LibreOffice”;

3. Fazer download do LibreOffice;

4. Clicar em “Instalador principal”, como indica a seta da Figura 3.2, e es-

colher o local em que deseja salvar;

Figura 3.2: Menu para download do LibreOffice
Fonte: http://pt-br.libreoffice.org/

5. Quando o download for concluído, acessar o arquivo salvo e clicar sobre 

ele (nome do arquivo: LibreOffice_4.1.3_Win_x86). Esse é o nome atual, 

mas poderá ser modificado ao ser atualizado pelo LibreOffice;
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6. Clicar no botão “Próximo”, como indica a Figura 3.3;

Figura 3.3: Janela Assistente de instalação do LibreOffice – parte 1
Fonte: Instalador do LibreOffice

7. Escolher o tipo de instalação “Típica” e clicar em “Próximo”;

8. Deixar a opção “Criar um atalho de inicialização no ambiente de traba-

lho” marcada e clicar em “Instalar”;

Figura 3.4: Janela Assistente de instalação do LibreOffice – parte 2
Fonte: Instalador do LibreOffice
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9. Clicar em “Concluir”.

Pronto! Se você deixou a opção “Criar um atalho de inicialização no am-

biente de trabalho” marcada, agora é só acessar o ícone do LibreOffice 

na área de trabalho, como mostra a Figura 3.5:

Figura 3.5: Ícone de atalho do LibreOffice
Fonte: LibreOffice

Agora é só escolher o aplicativo desejado. Vamos iniciar com o aplicativo de 

“Texto” como você pode ver na Figura 3.6.

Figura 3.6: Tela inicial do LibreOffice
Fonte: LibreOffice

Ao abrir o LibreOffice Writer, a primeira tela a ser exibida será semelhante à 

ilustrada na Figura 3.7.

Figura 3.7: Tela inicial do LibreOffice Writer
Fonte: LibreOffice Writer
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E é nesse universo que convidamos você a navegar a partir de agora! Vamos lá?

Inicialmente, vamos compreender como o LibreOffi ce Writer está organiza-

do. Isso facilitará bastante o entendimento para uso desse editor de textos. 

Barra de títulos
No topo da janela LibreOffi ce Writer, encontramos a barra de títulos. Nela, 

podemos ver o nome do documento (antes de salvar o documento, o nome 

padrão é “Sem título”), o tipo do documento (LibreOffi ce Writer, se você 

estiver trabalhando nesse aplicativo) e os botões minimizar, restaurar/ma-

ximizar e fechar o arquivo, que, como você pode observar, estão no canto 

direito da Figura 3.8.

Figura 3.8: Barra de título
Fonte: LibreOffi ce Writer

Por meio desses três recursos você pode minimizar, maximizar e fechar o 

documento. Ao minimizar a tela, ou seja, ocultar a janela, ela ainda perma-

necerá aberta, porém, na barra de tarefas. Para acioná-la, basta clicar uma 

vez sobre ela. Você pode ainda maximizá-la e alargá-la para preencher a 

tela inteira. E pode também>fechar no botão marcado em vermelho, que 

fecha o documento ativo.

Barra de menus
Logo abaixo da barra de título, está a barra de menus, como mostra a Figura 

3.9. Nela encontramos as principais funcionalidades do Writer. Posterior-

mente, vamos conhecer as principais funções de cada menu dessa barra.

Figura 3.9: Barra de menus
Fonte: LibreOffi ce Writer

Uma opção interessante nessa barra é o botão fechar, no canto direito. Ele 

permite fechar o documento “Texto” e acessar o Menu principal do LibreO-

ffi ce, caso você queira navegar entre os outros aplicativos disponíveis, como 

o “Planilha”, “Apresentação”. 
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Barra de funções ou barra padrão
Abaixo da barra de menus, encontramos a barra de funções. Ela apresenta 

opções rápidas (atalhos) para as funções mais importantes do Writer como, 

por exemplo, criar um novo documento, abrir ou imprimir um documento já 

existente, ou gerar um arquivo na extensão pdf.

Figura 3.10: Barra padrão
Fonte: LibreOffi ce Writer

Barra de formatação
A barra de formatação, como o próprio nome diz, apresenta os atalhos para 

as principais funções de formatação do documento.

Figura 3.11: Barra de formatação
Fonte: LibreOffi ce Writer

Nesta barra, como você pode ver na Figura 3.11, você pode escolher a fonte 

para escrever seu documento, o tamanho dessa fonte, o alinhamento do seu 

texto (justifi cado, alinhado à direita, alinhado à esquerda ou centralizado). É 

possível ainda dar cor para o seu texto. Abra um arquivo no LivreOffi ce Writer 

que você instalou, e teste as diferentes opções de formatação disponíveis.

Réguas horizontais e verticais
Logo abaixo da barra de formatação, você encontra o recurso das réguas, 

que são muito úteis para verifi carmos o tamanho das margens, dos pará-

grafos, e ainda para verifi carmos o tamanho das células de uma Tabela, por 

exemplo. 

Figura 3.12: Régua horizontal
Fonte: LibreOffi ce Writer

Além da régua horizontal, exibida na Figura 3.12, existe também a régua 

vertical.

Extensão pdf
“PortableDocumentFormat”: 

Formato de Documentos 
Portável.

 Descubra um pouco mais sobre 
os arquivos pdf em http://www.
agostinhorosa.com.br/pdf.html
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Área de trabalho
A área de trabalho ou área de conteúdo, como o próprio nome diz, é a área 

em branco, onde se digita o texto, se insere uma Tabela, um gráfi co, enfi m, é 

onde se insere todo o conteúdo do documento que você vai criar. Assim que 

você clica no LibreOffi ce na opção Writer (editor de texto), você tem essa 

página em branco, como se fosse uma folha de papel para escrever.

Barras de rolagem
As barras de rolagem são usadas para navegar em um documento, como 

ilustra a Figura 3.13. 

Figura 3.13: Barra de rolagem
Fonte: LibreOffi ce Writer

Caso seja necessário mais de uma página para exibir o documento, você 

deve utilizar a barra de rolagem para navegar no seu texto, clicando sobre 

ela, permanecendo com o cursor do mouse pressionado e arrastando para 

cima ou para baixo, no sentido em que desejar navegar.

3.1.8 Barra de status
A barra de status, localizada na parte inferior do seu documento, como o 

próprio nome diz, apresentará o status atual do documento, como a quanti-

dade total de páginas, a quantidade de palavras digitadas, a língua em que 

se encontra o documento.

Figura 3.14: Barra de status
Fonte: LibreOffi ce Writer

Você poderá ver também o zoom do seu documento. Basta observar o canto 

direito da barra de status, como mostra a Figura 3.14.
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Funções “novo” e “abrir” do menu arquivo
Há várias opções em cada menu da barra de menus do LibreOffice. Vamos 

exemplificar, com as funções “Novo” e “Abrir”, algumas funcionalidades. 

Depois, vamos dar continuidade aos estudos de editor de textos usando o 

Microsoft Office. Observe a Figura 3.15.

Figura 3.15: Menu Arquivo
Fonte: LibreOffice Writer

Além das opções do menu, existem algumas teclas de atalho que permitem 

alguns comandos, por exemplo, a opção “Novo (Ctrl + N), que pode ser usa-

da quando você desejar abrir um novo documento, planilha ou apresentação 

em branco, para iniciar um novo trabalho. Observe que você não deve clicar 

sobre a opção “Novo”, mas sim, passar o cursor sobre essa opção. O menu 

irá expandir, como mostra s Figura 3.16, e você poderá escolher qual o tipo 

de aplicativo desejado.

Figura 3.16: Menu arquivo opção “Novo”
Fonte: LibreOffice Writer
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Diferentemente da opção “Novo”, a “Abrir” permite, como o próprio nome 

diz, abrir um documento já existente, salvo (armazenado) em algum lugar 

pelo usuário. Ao clicar nessa opção, uma janela semelhante à apresentada 

na Figura 3.17 se abrirá. 

Figura 3.17: Menu arquivo opção “Abrir”
Fonte: LibreOffice

Quando localizar o documento desejado, basta clicar sobre ele, selecionan-

do-o, e em seguida clicar no botão “Abrir” no canto inferior da tela, como 

você pode ver, marcado na Figura 3.17. Outra opção é dar um clique duplo 

sobre o arquivo. Nesse caso, ele já se abrirá automaticamente.

Ao tentar abrir um documento, você deverá saber onde ele se encontra. 

Caso contrário, deverá usar a opção de pesquisa de arquivos do Windows 7, 

apresentada na unidade temática 2.

Microsoft Word
Agora que você já aprendeu a instalar, já conheceu várias ferramentas do 

ambiente LibreOffice Writer, vamos dar continuidade aos estudos sobre o 

editor de texto, apresentando o Microsoft Word, versão 2007. Você perce-

berá que há várias semelhanças entre esses dois editores de textos.

As diferenças entre a versão 2007 e sua sucessora, a 2010, não são muito 

significativas. Se você conseguir trabalhar bem com a versão 2007, certa-

mente, não terá dificuldades para trabalhar com a versão 2010. Neste ca-

derno didático optamos por trabalhar com a versão 2007, pois ela ainda é 

bastante utilizada nas instituições, sejam elas públicas ou privadas.
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O Microsoft Word surgiu em 1983. Foi lançado para o sistema operacional 

DOS. Hoje, faz parte do conjunto de aplicativos do Microsoft Windows.

Tela inicial do Microsoft Word
Ao abrir o Word 2007, a primeira tela a ser exibida é a que ilustramos na 

Figura 3.18.

Figura 3.18: Tela inicial do Word 2007
Fonte: Microsoft Word

Vamos, inicialmente, compreender como o Word 2007 está organizado. Isso 

facilitará bastante o entendimento desse editor de textos. Para tanto, acom-

panhe com atenção os itens a seguir.

Botão Office
No topo da tela, canto superior esquerdo, como mostra o número 1 na Figu-

ra 3.18, está o botão Office. Através dele é possível trabalhar com o arquivo 

sem alterar o conteúdo do documento.

Figura 3.19: Botão Office 
Fonte: Microsoft Word

Figura 3.20: Menu de acesso rápido
 Fonte: Microsoft Word

Logo ao lado do botão Office está o menu de acesso rápido, que permite 

salvar, desfazer uma ação realizada ou refazer uma ação desfeita, como ilus-

trado na Figura 3.20.

Para obter mais informações 
sobre o Sistema Operacional 

DOS – Disk Operating System  
(sistema operacional em disco), 

por exemplo, saber como ele 
se comunica com o hardware e 
como ele executa os programas 
aplicativos, acesse o site http://

www.brasilescola.com/
informatica/ms-dos.htm
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Guias
As guias substituem os antigos menus. Elas são dinâmicas, ou seja, quando 

você muda de guia, os grupos apresentados também mudam, como ilustra 

o número 2 na Figura 3.18. 

Figura 3.21: Guias do Word 2007
Fonte: Microsoft Word

Cada guia possui o seu grupo, como você pode observar nas duas próximas 

figuras. Os principais menus serão detalhados posteriormente, neste cader-

no didático.

Grupos
O Word 2007 agrupou as funções próximas em um mesmo grupo, como 

mostra o número 3 na Figura 3.18. Assim, na guia “Início” temos o grupo 

“Área de transferência”, que trata como deverá ser colado um determinado 

conteúdo no documento, por exemplo. O grupo fonte, por sua vez, é res-

ponsável por toda a parte de formatação da fonte do documento. O grupo 

parágrafo refere-se ao espaçamento entre linhas, aos marcadores, à inserção 

de numeração, entre outras funções correlacionadas.

As Figuras 3.22 e 3.23 apresentam os grupos das guias “Início” e “Inserir”, 

respectivamente.

Figura 3.22: Grupos da guia Início
Fonte: Microsoft Word

Figura 3.23: Grupos da guia Inserir
Fonte: Microsoft Word

Observe que para cada guia temos uma diversidade de grupos de recursos. 

Se você tem instalado no seu computador o Word, é interessante navegar e 

explorar essas diferentes guias. Lembre-se de que, em caso de dúvidas, você 

deve consultar o seu tutor. 
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Na guia “Inserir”, ainda existem outros ícones, como “Equação”, para in-

serir equações matemáticas, e “Símbolo”, para inserção de vários tipos de 

símbolos no texto.

Réguas horizontais e verticais
As réguas são muito úteis para verificação do tamanho das margens, dos 

parágrafos, e para verificação do tamanho das células de uma Tabela, por 

exemplo. Além da régua horizontal, mostrada a seguir, existe também a 

régua vertical.

Figura 3.24: Régua horizontal
Fonte: Microsoft Word

Ambas as réguas estão ilustradas também na Figura 3.18 indicadas pelo 

número 4.

Área de trabalho ou conteúdo
A área de conteúdo, como o próprio nome diz, é a área em branco, onde se 

digita o texto, se insere uma Tabela, um gráfico, enfim, é onde se insere todo 

o conteúdo do documento, como indicado pelo número 5 na Figura 3.18.

Barra de rolagem
A barra de rolagem, já apontada pelo número 6 na Figura 3.18, é um recur-

so que nos permite navegar em um documento, quando ele não pode ser 

totalmente visualizado em apenas uma tela. 

Figura 3.25: Barra de rolagem
Fonte: Microsoft Word

Observe que a barra de rolagem nos permite passar de uma página para 

outra do documento.
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Botões de controle
Assim como no LibreOffice Writer, no word você encontra três botões de 

controle, como representado pelo número 7 na Figura 3.18. Os botões são: 

minimizar, que permite ocultar a janela. Ela ficará na barra de tarefas. Para 

acioná-la, basta clicar uma vez sobre ela; maximizar, que permite alargar a 

janela para preencher a tela inteira; e o botão fechar, que, como o próprio 

nome sugere, fecha o documento ativo. 

Barra de status
Outro recurso que encontramos disponível no Word é a barra de status.

Figura 3.26: Barra de status do Word 2007
Fonte: Microsoft Word

Como o próprio nome diz, apresentará o status atual do documento, como 

a quantidade total de páginas, a quantidade de palavras digitadas, a língua 

em que se encontra o documento, como mostra a Figura 3.26.

detalhando o botão Office
Vimos que o botão “Office”, exibido no topo da tela, apresenta vários recur-

sos, como mostra a Figura 3.27.

Figura 3.27: Detalhes do botão Office
Fonte: Microsoft Word

Para você entender melhor todos estes recursos, veja a seguir as principais 

opções deste botão. 
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novo (Ctrl + n)
Esta opção deve ser usada quando você desejar abrir um documento em 

branco, para iniciar um novo trabalho.

abrir (Ctrl + a)
Diferentemente da opção anterior, o menu “abrir” permite que você abra um 

documento já existente, salvo em algum lugar do computador pelo usuário. 

Figura 3.28: Janela abrir do Microsoft Word
Fonte: Microsoft Word

Quando localizar o documento desejado, basta clicar sobre ele, selecionando-

-o, e clicar no botão “Abrir”. Ou ainda, como já comentamos no LibreOffice 

Write, o arquivo abre automaticamente se você der um clique duplo sobre ele.

Observe que a janela “Abrir” que aparece quando você clica no menu 

“Abrir” é idêntica à que aparece quando você executa essa mesma opera-

ção no LibreOfice Writer.

Salvar (Ctrl + S)
Esta é uma opção muito importante e muita gente experiente se esquece 

dela e “sofre amargamente” por isso. Clicar pela primeira vez em “salvar”, é 

equivalente a clicar em “salvar como”, pois o Word abrirá uma janela exata-

mente igual à apresentada no próximo subtópico, na qual você deverá infor-

mar o nome e o local onde deseja salvar o seu documento. Da segunda vez 

em diante, para o mesmo arquivo, se você clicar em “salvar”, o Word 2007 

simplesmente salvará as alterações que você realizou desde a última vez que 

havia salvado o documento, sem alterar o local ou o nome do documento. 

Ele salva “por cima” do que já estava salvo. 
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Salvar como
Todas as vezes que esta opção for acionada, uma janela semelhante à da 

Figura 3.29 será exibida.

Figura 3.29: Janela salvar como
Fonte: Microsoft Word

Nela, você deverá escolher o local onde deseja salvar o documento, digitar 

o nome com que deseja salvar o seu documento e, depois, clicar, em salvar.

Se, após salvar o documento, você desejar salvá-lo com outro nome ou sal-

vá-lo em outro local, poderá escolher essa opção novamente. Mas se desejar 

apenas salvar as alterações realizadas no documento, escolha a opção “Sal-

var”, ou ainda, clique no recurso salvar representado por um disquete no 

menu de acesso rápido ao lado do botão Office.

Outra opção interessante é o salvamento automático. Ela permitirá salvar o 

seu documento para autor recuperação, de acordo com o tempo configura-

do por você. Para habilitar essa opção, siga os seguintes passos:

1. Clicar no botão “Office” (exibido na Figura 3.18);

2. Clicar em “Opções do Word”;

3. Clicar no botão “Salvar”;

4. Marcar a opção “Salvar informações de AutoRecuperação a cada segundo”

5. Após marcar a opção, como solicitado no item 5, escolha o intervalo de 

minutos em que deseja salvar automaticamente o seu documento, como 

mostra a Figura 3.30.

Disquete
É um disco de mídia magnético 
flexível para armazenamento de 
dados que já foi muito usado no 
passado. Com o surgimento do 
pen drive, de capacidade muito 
maior, os disquetes praticamente 
não são mais usados.
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Figura 3.30: Salvamento automático
Fonte: Microsoft Word

Essa opção de salvamento automático é muito útil quando o seu compu-

tador é desligado acidentalmente, por exemplo. Você poderá recuperar o 

seu documento ao ligar o computador, mesmo não tendo clicado no botão 

“salvar” antes de desligá-lo.

imprimir (Ctrl + P)
Esta opção será usada para enviar um documento para a impressora. Para 

usá-la, é necessário, antes, ter instalado uma impressora em seu computador. 

É possível realizar várias configurações, como representado na Figura 3.31. 

Figura 3.31: Janela Imprimir
Fonte: Microsoft Office

Se você já selecionou a impressora que vai utilizar (pode ter mais de uma 

instalada no seu computador), o que você quer imprimir, como, por exemplo, 

página atual, apenas a seleção, uma ou mais cópias, entre outros, você pode 

ir além dessas opções, clicando no botão “Propriedades”, que apresenta di-

ferentes configurações de recursos, como você pode observar na Figura 3.32.
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Figura 3.32: Propriedades da janela Imprimir
Fonte: Microsoft Office

Note, com base na Figura 3.32, que você encontra opções como tamanho 

do papel para impressão, qualidade esperada da impressão, orientação da 

folha (retrato – impressão vertical – ou paisagem – impressão na horizontal) 

entre outros recursos avançados. 

Após fazermos um rápido tour pelo botão Office, vamos agora conhecer 

as outras partes do aplicativo Word 2007. Mas, para ficar ainda mais in-

teressante, sugerimos que você digite o texto a seguir, de modo a acom-

panhar na prática os guias que veremos na sequência. Porque, afinal, é 

fazendo que se aprende, não é mesmo? Primeiro, digite o texto indicado 

a seguir, sem se preocupar com a formatação e depois siga seu estudo 

praticando, nesse texto, os comandos listados. 

ENTRE AS 3 MAIORES ECONOMIAS

Em 2011, o Brasil ultrapassava o Reino Unido e assumia a posição de 

6ª maior economia mundial. Mesmo com uma razoável desvalorização 

do Real de R$ 1,70 para 2,00, os europeus deverão ter uma queda 

econômica ainda mais significativa.

Em seguida, a partir de 2013, o país deverá rumar para tomar os lugares 

de outros 2 países europeus (França e Alemanha), como um bom BRICS.
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Um estudo do Banco de Investimentos Goldman Sachs conhecido 

como “Sonhando com os BRICs” e divulgado em outubro de 2003 pre-

vê que o Brasil estará entre as 5 maiores potências mundiais em 2050.

Já a revista britânica The Economist, uma das mais influentes do mun-

do, publicou em dezembro de 2009 um especial, mostrando que o 

país pode chegar ao posto de quinta maior economia do mundo na 

década de 2011-2020, ultrapassando Itália, Reino Unido e França. Os 

dois primeiros já foram.

O ECONOMIA BR prevê que o Brasil esteja entre as 5 maiores econo-

mias mundiais antes de 2015 e entre as 3 primeiras ante de 2020. 

Agora vamos ver alguns tutoriais, como o “guia início”, “guia inserir” 

para formatá-lo. Acompanhe o passo a passo e veja que belo resultado!

Guia início
Consideramos alguns passos básicos para a formatação de qualquer docu-

mento, os quais descrevemos a seguir, e você pode ir praticando no texto 

que acabou de digitar para facilitar sua aprendizagem. 

1. Iniciar a formatação:

•	 Selecione o texto todo, passando o cursor sobre ele;

•	 Escolha a fonte Arial, tamanho 12, cor azul, como mostra a Figura 

3.33.

Figura 3.33: Formatando a fonte
Fonte: Microsoft Word
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2. Organizar os parágrafos:

•	 Selecione todo o texto novamente, escolha o espaço entre linhas de 

1,5 e o alinhamento do texto justificado como sinalizado pelas setas 

na Figura 3.34.
 

Figura 3.34: Formatando o parágrafo
Fonte: Microsoft Word

•	 Agora selecione apenas o título e centralize-o;

•	 Para inserir os recuos no início de cada parágrafo, dê um clique antes 

da primeira letra de cada parágrafo e, depois, dê um toque na tecla 

“Tab”, a qual você pode reconhecer com base na Figura 3.35.

Figura 3.35: Tecla Tab
Fonte: Elaborada pela autora

3. Inserir uma lista, como a sugestão abaixo, no texto:
Seis maiores economias do mundo:

Estados Unidos

China

Japão

Alemanha

França

Brasil 
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•	 Selecione os nomes dos seis países, clique sobre o ícone “marcado-

res” e veja o resultado. 

•	 Para modificar, clique sobre o ícone numeração, que se encontra logo 

à direita do ícone marcadores, como pode ser observado nas indica-

ções das setas na Figura 3.36.

 

Figura 3.36: Marcadores e numeração
Fonte: Microsoft Word

Para ver outras opções de marcadores e/ou numeração, basta clicar na seta 

ao lado do respectivo ícone, e uma janela com outras opções de marcadores 

ou numeração será exibida.

4. Utilizar o recurso localizar e substituir. Para isso, considere neces-
sário substituir a palavra ultrapassava por ultrapassou. Para reali-
zar essa ação siga os seguintes passos:

•	 Clique no ícone “Localizar”;

•	 Na janela aberta, digite a palavra “ultrapassava”;

Figura 3.37: Localizar e substituir
Fonte: Microsoft Word

•	 Clique na guia substituir da janela aberta;

•	 Em seguida, clique em “Substituir por:” e digite a palavra ultrapassou;

•	 Clique em substituir.
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Figura 3.38: Menu Selecionar
Fonte: Microsoft Word

Mas, fique atento! Esse menu “Selecionar” só aprecerá quando você estiver 

na guia “Início”. 

Guia “inserir”
Dando sequência aos nossos estudos sobre os recursos do Word, agora com 

o texto previamente formatado, vamos utilizar o guia “Inserir” para inserir-

mos alguns dados. Para entender melhor, acompanhe e aplique no seu texto 

os passos indicados a seguir.

1. Insira uma Tabela com os dados da nossa lista, incluindo o valor do PIB 

de cada um daqueles países.

•	 Clique no ícone “Tabela”;

•	 Selecione a opção contendo 7 linhas e 2 colunas, como mostra a 

Figura 3.39;

Figura 3.39: Inserindo uma Tabela
Fonte: Microsoft Word

Antes de dar continuidade, 
convidamos você a assistir a um 
vídeo bem interessante sobre a 
formatação de texto no Word. 
Ele apresenta as novidades 
e vários detalhes sobre as 
guias do Word, nesta versão 
2007. Vale a pena conferir. 
Acesse o vídeo, clicando no 
link http://www.youtube.com/
watch?v=g0cVituZ77o

PIB - Produto Interno Bruto
É a soma de todas as riquezas 
produzidas por um país.
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•	 Insira os dados como mostra a Tabela 3.1 a seguir;

Tabela 3.1: Dados do FMI
País PIB 2011

Estados Unidos 15,094

China 7,298

Japão 5,869

Alemanha 3,577

França 2,776

Brasil 2,493
Fonte: Adaptada de http://www.economiabr.com.br/abertura.htm

•	 Formate a Tabela de acordo com suas escolhas aplicando cores e bor-

das, como ilustra a Figura 3.40. Para aplicar qualquer formatação, é 

necessário, antes, selecionar a Tabela.

Figura 3.40: Cores e bordas da Tabela
Fonte: Microsoft Word

Para acessar outras opções de formatação, selecione a Tabela e clique 

com o botão direito sobre ela. Escolha a opção “Propriedades”, como 

apresentam as Figuras 3.41 e 3.42.

Figura 3.41: Formatando Tabela – parte I 
Fonte: Microsoft Word

Figura 3.42: Formatando Tabela – parte II
Fonte: Microsoft Word
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2. Insira um gráfico sobre os dados que compõem a Tabela:

•	 Clique no ícone “Gráfico”;

•	 Escolha o modelo desejado;

•	 Clique no botão “OK”;

•	 Copie e cole os dados da Tabela contida no texto, na Tabela Excel que 

apareceu;

•	 Feche a janela do Excel. Pronto, o gráfico estará na área onde se en-

contrava o cursor, como mostra a Figura 3.43.

Figura 3.43: Inserção de gráfico
Fonte: Elaborada pela autora

Se desejar alterar a configuração do gráfico, você poderá:

•	 Clicar com o botão direito do mouse sobre a área do gráfico;

•	 Escolher a opção “Formatar Área do Gráfico”; 

•	 Escolher o modelo à esquerda;

•	 Escolher uma das opções à direita;

•	 Clicar no botão “OK”.

Se desejar escolher outro estilo de gráfico, você poderá (veja a Figura 3.44):

•	 Clicar com o botão direito do mouse sobre a área do gráfico;

•	 Escolher a opção “Alterar Tipo de Gráfico”;

•	 Fazer as escolhas desejadas; e 

•	 Clicar no botão OK.
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Figura 3.44: Alterando o estilo do gráfico
Fonte: Microsoft Word

3. Insira uma imagem no seu texto, seguindo os passos descritos a 
seguir:

a) No grupo “Ilustrações”, da guia “Inserir”, clique no ícone “Imagem”;

Figura 3.45: Grupo Ilustrações
Fonte: Microsoft Word

Figura 3.46: Inserindo uma imagem no texto
Fonte: Microsoft Word

•	 Na janela aberta, escolha o local onde a imagem está salva;

•	 Clique sobre a imagem que deseja inserir;

•	 Clique no botão “Inserir”.
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3. Insira uma “Forma”, à sua escolha, no texto.
Além das suas imagens pessoais, você também poderá inserir uma ima-

gem do tipo “Formas” em seu texto. Essas “formas” eram chamadas de 

“AutoFormas” nas versões anteriores do Word. Para isso:

•	 Clique em Formas;

•	 Escolha a forma desejada e clique sobre ela.

Figura 3.47: Inserindo Formas 
Fonte: Microsoft Word

4. Insira o seguinte cabeçalho no seu texto “Trabalho de Informática”:

•	 Na guia “Inserir”, clique no ícone “Cabeçalho”;

•	 Escolha uma das opções, como ilustrado na Figura 3.48;

•	 Digite o texto solicitado “Trabalho de Informática”;

•	 Clique no texto para sair do cabeçalho.

Figura 3.48: Inserindo cabeçalho no documento 
Fonte: Microsoft Word
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Para inserir um rodapé, proceda de forma semelhante à inserção de ca-

beçalho, com a diferença de que o ícone a ser escolhido, desta vez, será 

“Rodapé” em vez de “Cabeçalho”.

Para remover o cabeçalho, clique no ícone “Cabeçalho”, depois em “Re-

mover Cabeçalho”. O mesmo serve para remover o “rodapé”.

5. Agora vamos inserir o número de páginas no rodapé do documen-
to, no meio da página. Para isso, basta apenas seguir os passos:

•	 Ainda na aba “Inserir”, clique no ícone “Número de Página”;

•	 Escolha o local onde deseja ver o número de página. Pronto, o núme-

ro da página já estará lá no local escolhido. Você pode ainda formatar 

a numeração de páginas; para isso, basta clicar em “Número de Pági-

na” e escolher a opção “Formatar Números de Página”.

6. Para tornar o texto mais divertido e descontraído, você poderá 
inserir um WordArt. Isso é muito simples:

•	 Clique no ícone “WordArt”, escolha o modelo desejado;

•	 Digite o título do texto;

•	 Clique no botão “OK”,

7. Capitular a primeira letra do primeiro parágrafo: significa colocá-la 
em destaque. Isso é muito comum em jornais. Para realizar essa ação:

•	 Clique no início do texto e elimine a tabulação (o espaço que marca 

o início do parágrafo);

•	 Clique no ícone “Letra Capitular”.

Guia “Layout da página”
Agora que você já viu diferentes recursos de formatação e inserção de dados, 

figuras, entre outros elementos no texto, vamos entender melhor a função 

“Layout da página”. Nessa aba, encontramos opções para realizar as confi-

gurações da página, colunas, e inserir uma imagem como marca d’água, por 
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exemplo. Vamos lá? Nossa sugestão é que você acompanhe fazendo no seu 

texto o passo a passo indicado. Dê continuidade à formatação do nosso texto!

1. Escolha a margem “Estreita” para o seu documento:

•	 Clique em “Margem”;

•	 Escolha a opção “Estreita”.

Ao clicar em margem, entre outras opções, aparecerá “Margens 

Personalizadas...”. Nela você poderá escolher valores personalizados 

para cada margem (direita, esquerda, superior e inferior).

2. Configure o seu texto para que ele se apresente em duas colunas:

•	 Selecione o texto que deseja configurar em duas colunas;

•	 Clique em “Colunas” => “Dois”.

Figura 3.49: Inserindo mais colunas no texto
Fonte: Microsoft Word/ Elaborada pela autora

3. Insira uma imagem no texto como marca d’água:

•	 Clique no local desejado;

•	 Na aba “Layout da página”, clique no ícone “Marca d’água”;

•	 Escolha “Personalizar marca d’água”;

•	 Marque a opção “Marca d’água de imagem;

•	 Se sua imagem for clara, desmarque a opção “Desbotar”;

•	 Clique no botão “Selecionar imagem...”;

•	 Localize a imagem desejada e clique sobre ela;

•	 Clique em “Inserir”;

•	 Clique no botão “OK”.
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Perceba que a imagem estará atrás do texto, transparente.

Algumas opções de formatação se repetem em mais de uma guia. É o que 

ocorre com os ícones “Recuar” e “Espaçamento”, que se encontram aqui 

na guia “Layout da página” e também na aba “Início” => “Parágrafo”.

Outro recurso que você encontra na aba Layout de página diz respeito à 

orientação da folha de seu arquivo, que pode ser paisagem ou retrato. 

Para esse recurso, basta clicar em “Layout da página” => “Orientação” 

=> “Paisagem”

Guia “Referências”
Agora vamos ver neste guia “Referências” como inserir sumário, nota de 

rodapé, legenda de ilustrações, índices, entre outras opções. Lembre-se de 

que você pode acompanhar, realizando a atividade com base no texto que 

você já digitou. Primeiramente, agora, insira uma nota de rodapé com a fon-

te (origem) do texto, para isso:

•	 Clique no título do texto (local onde será inserida a marcação para a nota 

de rodapé);

•	 Na aba “Referência”, clique em “Inserir nota de rodapé”;

•	 Na frente de número 1, no rodapé, deve-se digitar a nota desejada. Nes-

se caso, digite o endereço de origem do texto http://www.economia-
br.com.br/Ind/Ind_gerais.htm#Renda

A nota de rodapé pode ser utilizada para diferentes fins, como uma observa-

ção, a explicação de um termo, a indicação de uma referencia, entre  outros. 

Guia “Correspondências”
Outro recurso que organizamos para você conhecer é este guia de “Corres-

pondências”, que, como o próprio nome diz, é um local para trabalhar com 

correspondências, envelopes (endereço do destinatário, etiquetas), construir 

mala direta, entre outras opções. Por exemplo, você pode enviar o documen-

to que você formatou para vários colegas.

Guia “exibição”
Nesta aba, podemos marcar as opções para exibição da Régua (já apresenta-

da nesta unidade), linhas de grade, por exemplo.

Para saber mais sobre o 
recurso de mala direta assista 

ao vídeo, disponível no link 
https://www.youtube.com/
watch?v=wxXoNPCdMhU
É muito interessante. Vale a 

pena conferir!
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É possível também alterar o tamanho em que o texto deverá ser exibido, sem 

mexer no documento em si. Para escolher um valor de zoom personalizado, 

basta clicar no ícone “Zoom”, e a janela para formatação do zoom será exi-

bida, como ilustra a Figura 3.50.

Figura 3.50: Configurando o zoom do documento
Fonte: Microsoft Word

Para encerrarmos esta unidade, escolha o nível de zoom 50% e veja se o seu 

texto ficou semelhante ao apresentado na Figura 3.51.

Figura 3.51: Texto exemplo formatado
Fonte: Elaborada pela autora

Se você não acompanhou na prática todos os passos sugeridos, é impor-

tante retornar e fazer junto, conforme apresentado neste caderno didático, 

pois, apesar de simples, a prática é que nos fortalece na construção do saber. 

Aqui você tem a oportunidade de saber fazendo. Vamos lá!

O Microsoft Word possui uma 
quantidade muito grande de recursos. 
É impossível abordar todos eles em 
apenas uma unidade curricular como 
esta. Por isso, pesquise mais sobre o 
assunto. Uma sugestão é visitar o site 
http://office.microsoft.com/pt-br/
word-help/atalhos-de-teclado-do-
microsoft-office-word-HP010147626.
aspx?CTT=5&origin=HA010338215 
que apresenta algumas teclas de atalho 
do Microsoft Word.
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Faça uma comparação entre os editores de texto LibreOffice Writer 

4.1.3.2 e o Microsoft 2007, estudados neste caderno didático. Organize 

as diferenças e semelhanças num arquivo, trabalhando com o editor de 

texto de sua preferência e utilizando, além do texto, recursos diversos, 

como gráfico, tabela, formas, entre outros, e compartilhe sua atividade 

no espaço disponível que preparamos no AVEA.

Síntese da unidade
Nesta unidade temática apresentamos a você um pouco do editor de textos 

LibreOffice Writer, e as principais funções do editor de textos da Microsoft 

− o Word − e construímos com você um estudo dirigido para que na prática 

você pudesse realizar a edição de um documento paralelo à nossa aula. Você 

pôde perceber, com base na exposição, que tanto o LibreOffice Writer quan-

to o Word têm uma gama de recursos que permite a você trabalhar com um 

texto de diferentes formas, como, por exemplo, fontes diversas, margens 

variadas e personalizadas, formato de folha, inserção de imagem, gráfico 

ou Tabela. Bem, são muitos os recursos que você, como futuro técnico, deve 

conhecer para facilitar o seu dia a dia. Ao longo da unidade temática, pro-

pusemos ainda algumas situações de aprendizagem para auxiliar na concre-

tização do aprendizado.
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Nesta unidade temática conversaremos sobre a criação e edição de 

planilhas. A planilha é uma excelente ferramenta para organiza-

mos diferentes trabalhos. Preparado para iniciar? Então vamos lá!

Chamamos o conteúdo produzido no editor de textos de docu-

mento. O produzido em aplicativo de criação de planilhas, como o 

Microsoft Excel, por exemplo, de pasta de trabalho.

No mercado, quando falamos de planilha eletrônica, comumente 

a encontramos no Excel, software que compõe o pacote Office do 

Windows. Mas, assim como há o editor de texto do LibreOffice, 

existe também o editor de planilha desse software, que se chama 

LibreOffice Calc e, conforme já conversamos anteriormente, é um 

software livre. Nesta nossa unidade didática, vamos trabalhar com 

o Excel, por ser este o mais usado no mercado atual. Mas se você 

não tem o pacote Office da Microsoft instalado, não se preocupe, 

pois o editor de planilha, assim como o editor de texto do LibreO-

ffice, é bastante semelhante. 

Se você instalou o LibreOffice Writer, como sugerimos na unidade 

temática 3, instalou também o LibreOffice Calc, pois eles fazem 

parte do mesmo pacote de instalação. Você pode fazer uma com-

paração entre o LibreOffice Calc 4.1.3.2 e o Microsoft Excel 2007.

Segundo Pacievitch (2014), o Microsoft Office Excel é um progra-

ma que gera planilhas, substituindo, assim, o papel. Sua primeira 

versão para Windows foi lançada em 1987 para competir com o 

Lotus 1-2-3, que, naquele momento, ganhava espaço no merca-

do. Geralmente a cada dois anos uma nova versão é lançada.

Para Frye (2008), se você já usou o Excel antes da versão 2007, 

basta um pouco de experiência nessa versão e você já adquirirá 

desenvoltura com o aplicativo. Se ainda não usou, será mais fácil 

aprender do que seria nas versões anteriores. O autor atribui essa 

facilidade, por exemplo, ao fato de encontrarmos tudo num mes-

mo local, em vez de ter que procurar os comandos em um comple-

xo sistema de barras de ferramentas e menus.

Lotus 1-2-3
Desenvolvido pela Lotus Software, 
hoje pertencente à IBM, foi uma das 
primeiras planilhas eletrônicas inse-
ridas no mercado, por volta de 1983.
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Assim como fizemos para estudar o editor de textos, vamos iniciar 

nossa unidade temática pela tela inicial do Microsoft Excel e, a par-

tir dela, continuar nossos estudos sobre a criação de planilhas por 

meio de situações de aprendizagem distribuídas ao longo desta 

unidade temática, e também de um estudo dirigido. Então, prepa-

rado para começar? 

Tela inicial do Microsoft excel
Ao abrir o Excel 2007, a primeira tela a ser exibida é semelhante à ilustrada 

na Figura 4.1.

Figura 4.1: Tela inicial do Microsoft Excel 2007
Fonte: Microsoft Excel

Muito do que você acabou de ver na tela inicial do Excel já tinha visto na 

tela inicial do Word, não é mesmo? Que bom! Assim, você terá de aprender 

apenas o que é novidade no Excel, ou seja, não partimos do zero. Já temos 

uma base e partiremos dela. 

O conteúdo do Word que for idêntico ao do Excel não estudaremos nova-

mente. Apenas faremos uma referência para que você possa se situar no 

novo contexto. Então, vamos lá!

O botão Office e o menu de acesso rápido do Excel apresentam funções 

similares às do Word, estudadas na unidade 3.

Antes de analisar qualquer guia do Microsoft Excel 2007, é muito importan-

te entender dois conceitos: células e planilhas.
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As células são as áreas nas quais inserimos todo o conteúdo produzido no 

Microsoft Excel, e o endereço delas é formado por linhas e colunas. As linhas 

são representadas por números, e as colunas, por letras, como mostra a 

Figura 4.2.

Figura 4.2: Células do Microsoft Excel 
Fonte: Microsoft Excel

As planilhas, por sua vez, são cada página da nossa pasta de trabalho. Po-

demos renomear, acrescentar ou excluir uma planilha, quando necessário. 

Para renomear, basta dar um clique duplo sobre o nome da planilha deseja-

da, escrever o novo nome e pressionar a tecla “Enter”. O nome da planilha 

está na barra inferior esquerda da pasta. Para melhor reconhecê-lo, observe 

a Figura 4.3.

Figura 4.3: Planilhas do Excel
Fonte: Microsoft Excel

Ao lado do nome das planilhas você encontra um ícone, como ilustra a Fi-

gura 4.4, que permite acrescentar uma nova planilha; para tanto, basta um 

clique sobre o ícone.

Figura 4.4: Nova planilha
Fonte: Microsoft Excel

Você pode ainda remover uma planilha existente. Para isso, é necessário 

clicar com o botão direito do mouse sobre o nome dela e escolher a opção 

“Excluir”. 
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Guias do excel
As guias dinâmicas do Microsoft Excel possuem sete opções. Entre elas, cin-

co também estão presentes no Word: Início, Inserir, Layout da Página, Revi-

são e Exibição. As guias Fórmulas e Dados são as novidades aqui do Excel. 

Veja estas guias na Figura 4.5.

Figura 4.5: Guias do Excel 2007
Fonte: Microsoft Excel

Não veremos detalhadamente todas estas guias, porque algumas delas já vi-

mos ao estudar o Word. Caso você tenha alguma dúvida, retorne à unidade 

3 e revise esses assuntos.

Guia início
Na guia início, você encontra diferentes recursos como formatação de fon-

te, alinhamento, opções de inserir e excluir célula, entre outros, como você 

pode observar na Figura 4.6 e ainda visualizar e testar abrindo uma planilha 

eletrônica no seu computador. 

Figura 4.6: Guia Início
Fonte: Microsoft Excel 2007

Esta guia será muito útil quando você desejar colar um dado na sua planilha 

ou formatar a fonte, os parágrafos, os números, as células, entre outras 

opções.

a) Área de transferência
Na guia Início, você encontra as novidades do grupo “Área de transfe-

rência”. São as opções de copiar e colar como imagem. Elas estão bem 

acessíveis aqui no Excel, como mostra a Figura 4.7. Nessas opções, você 

poderá gerar uma imagem a partir de um conteúdo do Excel ou trazer 

um conteúdo externo, previamente copiado para a área de transferência, 

e colar como imagem.
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Figura 4.7: Copiar ou colar como imagem
Fonte: Microsoft Excel

b) Grupo fonte
O grupo “Fonte” do Excel é similar ao do Word. Este recurso permite que 

você escolha a fonte desejada para o seu texto dentro da célula, bem 

como o tamanho que deseja. 

c) Grupo alinhamento
O grupo “Alinhamento” possui uma parte idêntica à do grupo “Pará-

grafo” do Word, mas tem uma outra parte que é novidade em relação 

ao que estudamos. Essa parte diferente refere-se à orientação do texto, 

quebra de texto automaticamente e mesclagem e centralização dos da-

dos. Vamos analisar cada uma dessas três opções.

1. Opção “Orientação”

•	 Usada para mudar o sentido da escrita do texto das células, como 

mostra a Figura 4.8;

•	 Para fazer a alteração da orientação do texto, basta dar um cli-

que sobre a célula escolhida e selecionar a opção de orientação 

(direção) desejada.
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Figura 4.8: Orientação do texto
Fonte: Elaborada pela autora – Microsoft Excel

2. Opção “Quebrar texto automaticamente”
Esta opção permite que o texto se quebre quando atingir o limite da 

coluna. Para compreender melhor, compare as Figuras 4.9 e 4.10. Na 

Figura 4.9, essa opção não foi ativada. Já a Figura 4.10, como você pode 

observar, está com quebra de texto automaticamente, ou seja, quando o 

texto atinge a margem da coluna, passa para a próxima linha.

Figura 4.9: Texto sem quebra automática
Fonte: Elaborada pela autora – Microsoft Excel

Figura 4.10: Célula com quebra de texto automaticamente
Fonte: Elaborada pela autora – Microsoft Excel

3. Opção “Mesclar e centralizar”
Esse recurso permite duas ações ao mesmo tempo: fazer a junção de vá-

rias linhas e/ou colunas; mesclar, além de centralizar, o respectivo texto. 

Para melhor compreender essa função, compare as figuras 4.11 e 4.12. 

Na Figura 4.12, a opção “Mesclar e Centralizar” foi ativada.
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Figura 4.11: Tabela antes de mesclar
Fonte: Elaborada pela autora – Microsoft Excel

Figura 4.12: Tabela com o título mesclado e centralizado
Fonte: Elaborada pela autora –Microsoft Excel

Sabe o que aconteceu? Na Figura 4.12, as colunas A, B, C e D passaram a se 

comportar como se fossem uma única linha.

d) Grupo número
O grupo “Número”, representado na Figura 4.13, apresenta algumas 

opções bem interessantes. Vamos conhecê-las na prática.

Figura 4.13: Grupo “Número”
Fonte: Microsoft Excel

Observe a formatação do número 1.000, apresentado na Figura 4.14, ao 

escolher, respectivamente, cada uma das opções da Figura 4.13. 

Figura 4.14: Formatação de números
Fonte: Elaborada pela autora

Para gerar a terceira coluna, selecionamos o número 1.000 da primeira 

linha, e para cada um dos recursos existentes tivemos um resultado. 
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Além dessas opções rápidas, para formatação de números, há, ainda, 

várias outras opções, como mostra a Figura 4.15. 

Figura 4.15: Outras opções de formatação de número
Fonte: Microsoft Excel

Para compreender melhor a funcionalidade de cada uma dessas opções de 

formatação de número, digite um valor à sua escolha em uma célula da sua 

planilha, selecione o valor digitado e teste cada uma das opções disponíveis.

e) Grupo estilo
Este grupo possui opções interessantes para formatação do texto, como 

você pode acompanhar na Figura 4.16.

Figura 4.16: Grupo Estilo
Fonte: Microsoft Excel

O primeiro ícone, do grupo Estilo é a “Formatação condicional”, que 

permite aplicar uma formatação diferenciada, de acordo com uma deter-

minada condição, como mostra a Figura 4.17, que, dentre as as médias 

finais dos alunos, destaca as superiores a 7.
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Figura 4.17: Formatação condicional
Fonte: Elaborada pela autora

Para aplicar a formatação apresentada na Figura 4.17, você pode seguir 

os passos seguintes:

•	 Digite os dados;

•	 Selecione os dados em que deseja aplicar a formatação condicional;

•	 Clique em formatação condicional;

•	 Escolha realçar regras das célula --> É maior do que;

•	 Informe o valor e escolha a formatação desejada;

•	 Clique em OK.

Há, ainda, várias outras opções de formatação condicional, como você 

pode observar na Figura 4.18.

Figura 4.18: Outras opções de formatação condicional
Fonte: Microsoft Excel
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Além da formatação condicional, o grupo “Estilo” permite, ainda, forma-

tar rapidamente células como tabelas através do ícone “Formatar como 

Tabela” e também formatar rapidamente as células, escolhendo um dos 

estidos disponíveis em “Estilos de célula” que permite, por exemplo, in-

cluir novas células, linhas, colunas e planilhas; excluí-las e formatá-las, 

escolhendo uma das opções disponíveis. 

f) Grupo edição
O grupo “Edição”, indicado na Figura 4.19 da guia “Início” oferece op-

ções para efetuar somas, calcular médias, encontrar o valor mínimo ou 

máximo entre um grupo de valores. Permite, tembém, classificar dados 

em ordem crescente ou decrescente, inserir um filtro para os dados, loca-

lizar e substituir dados da planilha, entre outras possibilidades.

Figura 4.19: Grupo da guia “Edição”
Fonte: Microsoft Excel

Vamos observar alguns detalhes nesse grupo. Pelo ícone autoSoma, é 

possível realizar várias operações, como você pode ver na Figura 4.20. 

Para obter o resultado dessa Figura, digitamos os valores de 1 a 5, depois 

clicamos em cada uma das subopções do autoSoma. 

Figura 4.20: Menu AutoSoma
Fonte: Microsoft Excel

Observe que há, ainda, outras funções disponíveis no ícone autoSoma.

Outro ícone que encontramos ao lado do AutoSoma é o “Classificar e 

filtrar”, uma opção muito interessante desse grupo. Por meio dela, po-

demos classificar os dados de um intervalo em ordem crescente ou de-

crescente. Para isso, basta selecionar um conjunto de linhas e/ou colunas 

e clicar sobre a opção desejada.
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Uma opção pouco conhecida, mas muito interessante também é a opção 

“Filtro”. Ela permite, como o próprio nome diz, filtrar os dados de acordo 

com o parâmetro escolhido, como mostram as Figuras 4.21, 4.22 e 4.23.

Para aplicar o filtro:

•	 Selecione a Tabela;

•	 Clique na guia “Edição” -> Classificar e filtrar -> Filtro;

•	 A Tabela ganhará, ao lado dos títulos das colunas, uma caixinha cin-

za, onde aparece uma setinha, como mostra a Figura 4.21;

Figura 4.21: Aplicar filtro – parte I
Fonte: Elaborada pela autora

•	 Agora clique na caixinha com a seta na coluna disciplina e selecione 

uma das disciplinas, por exemplo, Matemática, como mostra a Figura 

4.22 e clique em OK.

Figura 4.22: Aplicar filtro - parte II 
Fonte: Elaborada pela autora

Feito isso, perceba que a Tabela filtrará apenas a disciplina escolhida, 

como mostra a Figura 4.23.
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Figura 4.23: Aplicar filtro – parte III 
Fonte: Elaborada pela autora

Após fazer um tour pela guia “Início”, vamos conhecer um pouco das 

outras guias. Desta vez, seremos mais suscintos, OK? Depois, vamos fa-

zer uma atividade dirigida usando as principais funções de cada guia. 

Preparado? Então, vamos lá!

Guia inserir
Como o próprio nome sugere, na guia inserir você encontra elementos que 

podem ser inseridos, por exemplo, tabelas, imagens, gráficos, links entre 

outros recursos que veremos a seguir. 

a) Grupo tabelas
Neste grupo, você terá, por exemplo, várias opções para formatar sua 

Tabela. Para ver essas opções de formatação, basta selecionar sua Tabela 

e clicar no botão “Tabela”. Feito isso, selecione a opção “Minha Tabe-

la tem cabeçalhos”, caso as colunas tenham títulos, como geralmente 

ocorre; clicar no botão OK, como mostra a Figura 4.24. Assim, uma nova 

guia, chamada “Design”, aparecerá para você, como mostrado na sequ-

ência, na Figura 4.25.

Figura 4.24: Guia Inserir – Tabela
Fonte: Elaborada pela autora

Figura 4.25: Guia Design
Fonte: Microsoft Excel

Perceba que, nesta guia “Design”, você encontra novos recursos, entre 

os quais está uma diversidade de estilos de Tabela previamente definidos 

com várias cores e opções de bordas. 
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b) Grupo gráficos
Outro grupo que você encontra no Excel é o denominado Gráficos, que, 

como o próprio nome sugere, apresenta várias opções de gráficos para 

serem inseridos em sua planilha. Inserir um gráfico no Excel é uma tarefa 

simples. Basta selecionar os dados de uma Tabela e escolher o estilo de 

gráfico desejado. Este grupo também já foi visto quando estudamos a 

unidade 3, mas vamos voltar a ele aqui ao realizarmos o nosso estudo 

dirigido desta unidade temática.

c) Grupo links
O botão “Hiperlink” permite que você crie um link para abrir um arquivo 

externo. Para criá-lo, siga os passos a seguir:

•	 Clique na célula que deverá ser o hiperlink;

•	 Clique no botão “Hiperlink”;

•	 Localize o arquivo que deseja abrir quando o hiperlink for clicado 

com o mouse;

•	 Clique no botão. OK.

Agora, quando você clicar sobre a célula com o hiperlink, o arquivo que 

você escolheu se abrirá.

Para remover o hiperlink, basta:

•	 Clicar com o botão direito do mouse sobre a célula com o hiperlink; 

•	 Escolher a opção “Remover Hiperlink”.

Vamos lá! Experimente fazer estes passos na planilha que você tem aber-

ta em seu computador. 

d) Grupo texto
Esse grupo possui opções para trabalhar com texto na planilha. Oferece 

os seguintes botões:

•	 Caixa de Texto– possibilita a inserção de uma caixa de texto que 

pode ser posicionada em qualquer lugar da palnilha.
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•	 Cabeçalho e Rodapé – permite editar um cabeçalho e/ou um roda-

pé. Esses dados serão exibidos ao imprimir a planilha.

•	 WordArt – permite inserir um texto decorativo na planilha, como um 

título, por exemplo.

•	 Linha de Assinatura – permite inserir a identificação da pessoa que 

deverá assinar um documento impresso ou poderá trabalhar com 

software de identificação digital.

•	 Objeto – incorpora um objeto externo à planilha. Pode ser uma ima-

gem do tipo bitmap, uma apresentação do PowerPoint, um docu-

mento do Word, entre outras opções.

Guia layout da página
A maioria dos grupos apresentados por essa guia são similares aos do Word. 

Contudo, há um grupo que consideramos interessante ressaltar. Trata-se do 

grupo “Opções de Planilha”, como mostra a Figura 4.26.

Figura 4.26: Opções de Planilha
Fonte: Microsoft Excel

Este grupo permite exibir e/ou imprimir as linhas de grade da planilha ou 

ocultá-las. Além disso, permite também exibir e/ou imprimir os títulos das 

linhas (números no início das linhas) e das colunas (letras acima das colunas). 

Para melhor compreender, observe a Figura 4.27.

Figura 4.27: Exibir/ocultar linhas de grade e títulos
Fonte: Elaborada pela autora
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Não se esqueça de que você também pode fazer essas configurações para a 

impressora. Caso deseje exibir linhas das grades, por exemplo, basta você mar-

car a opção imprimir da coluna “Linhas de grade”, como mostra a Figura 4.27.

Guia fórmulas
Uma das guias mais úteis e bastante utilizada do Excel é a guia “Fórmulas”. 

Por meio dela, é possível inserir várias fórmulas e funções. 

Figura 4.28: Grupos da guia Fórmulas
Fonte: Microsoft Excel

O interessante é que o Excel 2007 dividiu essas funções de acordo com 

sua categoria: usadas recentemente, financeira, lógica, texto, entre outras. 

Assim, ficou mais fácil encontrá-las. Observe esta descrição na Figura 4.28.

a) Grupo biblioteca de funções 
Usando nossa Tabela da Figura 4.24, vamos inserir uma função “SE” 

para exemplificar o uso das funções. Na Tabela, já temos as notas e a 

média do aluno em cada disciplina. Agora, vamos verificar em quais dis-

ciplinas ele está aprovado ou reprovado, considerando que a média para 

aprovação é 7,0 pontos em cada disciplina. Para inserir essa função, de-

vemos seguir os passos seguintes:

•	 Clique na célula onde deseja inserir a função, como mostra a Figura 

4.29;

Figura 4.29: Selecionando a célula da Tabela 
Fonte: Elaborada pela autora

•	 Clique no botão “Inserir Função”;

•	 Selecione a função “SE”;

•	 Clique em OK.

•	 Em “Teste lógico” insira a condição desejada; em “Valor_se_verda-

deiro” insira o que deseja para o caso de o resultado da função ser 

verdadeira; e em “Valor_se_falso”, insira o que deseja para o caso de 

o resultado ser falso. Observe a Figura 4.30 para compreender melhor. 
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Figura 4.30: Função SE – parte I
Fonte: Microsoft Excel

•	 Clique em OK;

•	 Feito isso, na coluna que estamos trabalhando, aparecerá “Aprova-

do” como a descrição apresentada a seguir na Figura 4.31.

 

Figura 4.31: Função SE – parte II
Fonte: Elaborada pela autora

Para mostrar a situação nas outras disciplinas, não é necessário repetir es-

ses passos. Basta colocar o cursor do mouse sobre o canto inferior direito 

da célula onde se encontra a palavra “Aprovado”, até que ele fique em 

forma de um um símbolo de adição “+”, e arrastar para as próximas linhas. 

Pronto. O Excel, que é um aplicativo inteligente, seguirá as mesmas regras 

de aprovação para as próximas disciplinas, como você pode observar na 

Figura 4.32. Observe também que o aluno só foi reprovado em Inglês, pois 

obteve média 5,3 pontos, e a média para aprovação é 7,0 pontos.

Figura 4.32: Função SE – parte III
Fonte: Elaborada pela autora

Há outros caminhos para acessar a função SE. Uma outra forma seria clican-

do no botão «Usadas recentemente» ou no botão «Lógica», por exemplo.

Para saber mais sobre cada uma 
das opções oferecidas pelo Excel, 

passe o cursor do mouse sobre 
o botão da opção desejada, ou 

ainda, você pode pressionar a tecla 
F1 e escolher a ajuda desejada.
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Agora, vamos fazer mais um exemplo para que você se sinta mais seguro 

para usar as funções oferecidas pelo Microsoft Excel. 

Vamos imaginar que você queira poupar R$ 200,00 todos os meses du-

rante três anos para dar de entrada na compra do seu primeiro carro. 

Suponha também que você tenha conseguido um investimento que lhe 

pagará juros de 1% ao mês.

Em nosso exemplo, usaremos a função financeira valor futuro (VF).

Primeiro, preencha os dados da Tabela, conforme a Figura 4.33;

•	 Depois, selecione a célula B5;

Figura 4.33: Inserindo função VF – parte I
Fonte: Elaborada pela autora

•	 Agora, clique no botão “Financeira” e escolha a função VF;

Figura 4.34 – Inserindo função VF – parte II
Fonte: Microsoft Excel
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•	 Preencha os argumentos da função de acordo com a Figura 4.35 e, 

depois, clique em OK.

Figura 4.35: Inserindo função VF – parte III
Fonte: Elaborada pela autora

O valor da prestação deverá ser negativo, ou seja, precedido do sinal 

“-”, como pode ser observado na célula B4 da Figura 4.35, que possui 

o valor -200.

Pronto. Você já terá o resultado do seu investimento ao longo desses três 

anos: R$ 8.615,38. Vale a pena, não acha? Se quiser formatar o resul-

tado, basta selecioná-lo e clicar sobre o botão “Formato de número de 

contabilização”, lá na guia início. Esse botão está representado na Figura 

4.36, observe.

Figura 4.36: Formatando o resultado
Fonte: Microsoft Excel

Agora, seu resultado ficou conforme mostrado na Figura 4.37.

Figura 4.37: Inserindo função VF – parte IV
Fonte: Elaborada pela autora
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Muitas vezes, em vez de usar fórmulas trabalhosas, podemos lançar mão 

de algumas funções simples para solucionar o mesmo problema. Não 

seria muito mais simples efetuar as operações utilizando as diferentes 

funções? Então veja os nossos exemplos da Figura 4.38.

Figura 4.38: Uso de funções matemáticas
Fonte: Elaborada pela autora

 – Todas as fórmulas começam com o sinal de igualdade “=”;

 – Dois pontos “:” significa um intervalo;

 – Ponto e vírgula “;” significa valores isolados.

Com base na Figura 4.38, você pode perceber que tendo V1 = 100, V2 = 150 

e V3 = 500, rapidamente eu identifico o máximo, o mínimo, a soma e tam-

bém a média dos valores por meio de algumas funções disponíveis no Excel.

Vamos supor que eu queira comprar uma nova televisão que custa R$ 

1.500,00. Não tenho o dinheiro disponível agora, mas poderei separar 

R$200,00 mensais para a aquisição desse bem. Temos duas alternativas: 

a) comprar agora e dividir (a juros de 4,5% ao mês), pagando uma pres-

tação no valor de R$ 200,00; ou 

b) aplicar R$ 200,00 todos os meses (a juros de 1% ao mês) e, quando 

atingir o valor necessário (R$1.500,00), ir até a loja, e pagar à vista.

Agora pesquise uma função financeira para cada uma das duas situações 

descritas acima. Encontre e apresente o tempo necessário para atingir 

um montante de R$ 1.500,00. Qual das opções você considera mais 

interessante? Por quê?

c) Grupo nomes definidos
Este grupo apresenta opções para gerenciar a atribuição de nomes de 

intervalos de células e utilizar esses nomes em fórmulas e funções.
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Figura 4.39: Grupo “Nomes Definidos”, “Auditoria de Fórmulas” e “Cálculo”
Fonte: Microsoft Excel 2007

Como você deve ter observado ao analisar a Figura 4.39, além do Grupo 

“Nomes Definidos”, há, ainda na guia “Fórmulas”, o grupo “Auditoria 

de Fórmulas”, que verifica, por exemplo, alguns tipos de erros comuns 

em fórmulas; e o grupo “Cálculo”, para especificar quando as fórmulas 

serão calculadas, por exemplo.

Guia dados
Esta guia possui grupos para obter dados externos (do Access, do Word, 

entre outros), bem como para manipular (atualizar) esses dados. 

Outro grupo desta guia Dados é o grupo Classificar e Filtrar, que possui as 

mesmas opções do grupo “Edição” da guia “Início”, já estudados nesta 

unidade temática. 

Temos também nessa guia o grupo “Ferramentas de Dados”, que possui 

opções para validação dos dados, por exemplo. Por meio desse botão, é 

possível configurar as células para que emitam uma mensagem de erro se 

determinado valor estiver fora de um determinado intervalo. Há outras pos-

sibilidades de validação nesse botão.

Figura 4.40: Guia Dados
Fonte: Microsoft Excel 2007

Você encontra ainda na guia dados o grupo “Estrutura de Tópicos”, que 

permite agrupar e desagrupar linhas e colunas para que elas possam ser 

expandidas (mostrar detalhes) ou recolhidas (ocultar detalhes). 
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Guia revisão
A guia revisão permite verificar a ortografia, pesquisar termos dentro do 

documento, consultar dicionário de sinônimos e traduzir − que permite a 

tradução de palavras para outra língua informada.

Figura 4.41: Guia Revisão
Fonte: Microsoft Excel 2007

Você deve ter notado na Figura 4.41 que esta guia também oferece opções 

para proteção da planilha. Essas opções serão detalhadas a seguir.

a) Grupo revisão de texto
Para revisar o texto, como mostra a opção na Figura 4.42, basta selecio-

nar o texto desejado e clicar no botão “Verificar Ortografia”. Quando 

aparecer algum erro, você poderá escolher uma entre as opções corrigir, 

ignorar uma vez, ignorar tudo ou adicionar ao dicionário.

Figura 4.42: Grupo Revisão de Texto
Fonte: Microsoft Excel

Nessa guia, há também o botão “Pesquisar”, que possibilita a procura 

em materiais de referência como dicionários, ou até mesmo em sites de 

busca na web.

O botão “Dicionário de sinônimos”, como o próprio nome diz, sugere 

outras palavras com significado semelhante ao selecionado por você. 

Para isso, basta clicar sobre esse botão. Uma janela de pesquisa aparece-

rá à direita da planilha, como mostra a Figura 4.43. Você deverá digitar 

a palavra para a qual deseja ver o sinônimo, no espaço “procurar por” e 

clicar na seta verde à direita do nome informado. Veja em nosso exem-

plo a seguir que ao procurar sinônimos para a palavra “permite”, foram 

oferecidas várias sugestões como aceita, admite, consente, entre outras.
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Figura 4.43: Janela de pesquisa
Fonte: Microsoft Excel

Há, ainda, o botão “Traduzir”, que possibilita a tradução da palavra infor-

mada para outra língua. O processo é semelhante ao da pesquisa no dicio-

nário de sinônimos. Uma janela semelhante àquela é aberta ao escolher 

o botão de tradução. Porém, agora, você terá de informar em que língua 

está a palavra pesquisada e para qual idioma deseja a tradução. E, então, 

clicar na seta idêntica à seta verde apontando à direita na Figura 4.43.

b) Grupo comentários
A inserção de comentários em uma célula é muito útil quando quere-

mos explicar algum detalhe do conteúdo dessa célula. Para inserir um 

comentário, basta selecionar a célula desejada, clicar no botão “Novo 

Comentário”, digitar o comentário desejado e clicar fora dele.

Agora, ele ficará oculto. Para que apareça, é necessário apenas passar 

o cursor do mouse sobre ele. Se você desejar fazer alguma manutenção 

em seu comentário, basta clicar na célula que o contém e escolher a op-

ção desejada no grupo comentários, como mostra a Figura 4.44.

Figura 4.44: Grupo Comentários
Fonte: Microsoft Excel

Para excluir um comentário, basta clicar na célula que possui o comentá-

rio e clicar no botão excluir.
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Esses botões de manutenção do comentário: editar comentário, excluir, 

anterior, próximo e mostrar/ocultar comentário só ficarão habilitados se 

você já tiver criado um comentário em sua planilha.

c) Grupo alterações
Este grupo possui botões para proteger uma pasta de trabalho ou uma 

planilha e também para compartilhar pasta de trabalho e controlar as 

alterações realizadas na planilha, como você pode ver na Figura 4.45.

Figura 4.45: Grupo Alterações
Fonte: Microsoft Excel

Ao proteger uma pasta de trabalho, podemos simplesmente escolher 

“Acesso Irrestrito” ou “Acesso Restrito”. Para usar a opção Acesso Res-

trito, é necessário se inscrever no serviço de avaliação da Microsoft.

Proteger uma pasta de trabalho pode ser muito interessante quando 

você tiver trabalhando em um documento que não quer que outras pes-

soas o alterem. Para proteger uma planilha, você deverá:

•	 Clicar no botão “Proteger Planilha”;

•	 Digitar uma senha e marcar as opções que desejar deixar ativas para 

todos os usuários, na janela exibida, como você pode observar na 

Figura 4.46;

•	 Digitar a mesma senha novamente para confirmar.

Figura 4.46: Janela Proteger planilha
Fonte: Microsoft Excel
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Para desproteger a planilha e permitir que ela seja plenamente alterá-

vel novamente, basta clicar no botão “Desproteger Planilha” e digitar a 

mesma senha que usou para protegê-la.

Guia exibição
Esta guia traz opções para modificar a forma de apresentação do conteúdo 

de uma planilha, sem modificá-lo (Figura 4.47). 

Figura 4.47: Guia Exibição
Fonte: Microsoft Excel

Um grupo interessante é o “Mostrar/Ocultar”, que possui botões semelhantes 

aos já apresentados na guia “Layout da página”, no grupo “Opções de Planilha”.

estudo dirigido – trabalhando com planilhas
Caro estudante, agora que já passeamos pelas guias do Microsoft Excel 

2007, convido você a executar comigo um estudo dirigido. Por meio dele, 

vamos praticar um pouco do que vimos e acrescentar, com certeza, algum 

novo conhecimento.

Primeiro, gostaria de alertá-lo para o fato de que os dados usados a seguir 

são fictícios, certo?

1. Inicie digitando os dados como apresentados na Figura 4.48.

Figura 4.48: Estudo dirigido de Excel – parte I
Fonte: Elaborada pela autora

O Microsoft Excel possui uma 
quantidade muito grande de 

recursos. É impossível abordar 
todos eles em um curso como 
este. Pesquise algum recurso 

que não foi apresentado nesta 
unidade temática. Uma sugestão 

é ver mais sobre o Excel 2007, 
assistindo o vídeo disponível 

em http://www.youtube.com/
watch?v=1bOeIGpQwDc
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2. Agora vamos colocar os valores em formato de moeda. Para isso, se-

lecione os valores na Tabela e clique no ícone “Formato de número de 

contabilização” mostrado na Figura 4.49.

Figura 4.49: Estudo dirigido de Excel – parte II
Fonte: Elaborada pela autora

Para aplicar outras formatações em sua Tabela, selecione os dados que 

deseja formatar, clique com o botão direito do mouse sobre esses dados 

selecionados --> opção “formatar células”, escolha as opções de forma-

tação desejadas e clique no botão OK.

3. Escolha uma formatação de Tabela predefinida pelo Excel. Para isso, se-

lecione a Tabela toda, vá à guia “Inserir”, no grupo “Trabalho”, e clique 

sobre o botão “Tabela”. A guia “Design” se abrirá. Então escolha o for-

mato desejado. 

Observe na Figura 4.50 que, ao escolher um dos estilos predefinidos de 

Tabela, haverá um filtro em cada título das colunas.

Figura 4.50: Estudo dirigido de Excel – parte III
Fonte: Elaborada pela autora
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4. Que tal um gráfico para mostrar a evolução desses dados ao longo dos 

quatro anos? Vamos lá:

•	 Selecione os dados que deseja inserir no gráfico, inclusive os títulos 

das colunas e das linhas;

•	 Clique na guia inserir;

•	 Escolha uma das opções de gráfico disponíveis. Escolhi a opção em 

linhas, como você pode observar na Figura 4.51.

Figura 4.51: Estudo dirigido de Excel – parte IV 
Fonte: Elaborada pela autora

5. Você gostou do nosso gráfico? Ficou confuso, não acha? E se a legenda 

fosse composta pelos nomes dos produtos em vez dos anos ficaria me-

lhor? Você sabe como fazer essa alteração? Vamos juntos? Então:

•	 Clique com o botão direito do mouse sobre a área do gráfico;

•	 Escolha a opção “Selecionar dados”;

•	 Clique no botão “Alternar entre Linha/Coluna;

•	 Clique no botão OK.

Observe a Figura 4.52 e veja as diferenças.

Figura 4.52: Estudo dirigido de Excel – parte V
Fonte: Elaborada pela autora

Ficou melhor? O que você achou?
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6. Se você quiser escolher outro tipo de gráfico, poderá fazê-lo. Basta clicar 

sobre o gráfico e escolher um novo tipo. Seu gráfico apresentará os mes-

mos dados, mas com uma cara nova, como mostra a Figura 4.53.

Figura 4.53: Estudo dirigido de Excel – parte VI
Fonte: Elaborada pela autora

7. Agora vamos relembrar algumas funções? Então acrescente as fórmulas 

apresentadas na ultima coluna da Tabela da esquerda da Figura 4.54. 

Perceba que rapidamente a coluna é preenchida com os valores como 

apresenta a Tabela da direita da Figura 4.54.

Figura 4.54: Estudo dirigido de Excel – parte VII
Fonte: Elaborada pela autora

8. Para encerrar este nosso estudo dirigido, vamos inserir o seguinte co-

mentário na célula que contém o conteúdo “2014”: Valores previstos 

para o ano 2014. Para executar essa operação, devemos:

•	 Clicar sobre a célula desejada, no meu caso F2;

•	 Na guia “Revisão”, clicar sobre o ícone “Novo comentário”;

•	 Digitar o comentário e pronto! 

Construa uma nova fórmula para 
calcular a média de valores dos 
produtos, mas sem usar a função 
“MEDIA”. Para isso, digite a 
seguinte expressão na célula 
onde deseja inserir o resultado: 
“=SOMA((B3:E6)/16)”. Observe 
que você não precisou usar a 
guia “Fórmulas” para encontrar 
essa solução. 
Há várias outras possibilidades 
de expressões que você pode 
criar, sem ter a necessidade de 
recorrer à guia “Fórmulas”. Crie 
uma nova expressão e explique-a 
para os seus colegas e tutor 
em nosso fórum, disponível no 
AVEA.
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Figura 4.55: Estudo dirigido de Excel – parte VIII
Fonte: Elaborada pela autora

Síntese da unidade
Nesta unidade temática apresentamos a você os principais tópicos sobre 

o editor de planilhas Microsoft Excel. Entre as funções do Excel, algumas 

não foram discutidas aqui, pois são semelhantes às já discutidas na unidade 

temática anterior, na qual vimos o Word, ao falarmos de editor de texto. 

Nesta unidade temática, entre os assuntos discutidos, vimos que esta plani-

lha eletrônica nos oferece várias opções de ferramentas para trabalhar com 

dados, principalmente dados numéricos. Observamos que há várias opções 

de fórmulas, funções e gráficos disponíveis. Essas ferramentas podem nos 

auxiliar muito em nossa vida profissional. Podemos, por exemplo, manter o 

cadastro de todos os clientes de uma clínica, de uma farmácia, de uma loja 

de informática, uma loja de roupas. Também podemos manter o cadastro 

dos produtos que uma determinada empresa oferece. Além disso, essa pla-

nilha eletrônica pode nos auxiliar nas tomadas de decisões gerenciais, pois, 

através dela, podemos, de forma rápida, obter um gráfico para comparar 

dados, inserir uma função para verificar a média de valores, o produto mais 

caro, ou o mais barato, por exemplo. Podemos, ainda, usá-la para controlar 

nossos gastos pessoais, de forma fácil e rápida. A partir das informações 

das nossas despesas mensais, por exemplo, podemos construir um gráfico, 

comparando os meses do ano, e verificar aqueles em que gastamos mais, 

ou em que economizamos mais. Então, caro estudante, você pode observar 

que a aplicação do estudo desta unidade temática é bastante amplo e útil. 

Por fim, construímos com você um estudo dirigido. Além disso, propusemos 

também algumas situações de aprendizagem para auxiliar na concretização 

e ampliação do aprendizado.

Clique no link http://office.
microsoft.com/pt-br/excel-help/
teclas-de-atalho-e-de-funcoes-

do-excel-HP010073848.
aspx?CTT=5&origin=HA010338215 e 
conheça algumas teclas de atalho e de 

funções do Microsoft Excel
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Nesta unidade temática falaremos sobre a criação de apresenta-

ções. Dos aplicativos disponíveis no mercado para este fi m, esco-

lhemos para trabalhar aqui o Microsoft PowerPoint, por ser este 

um dos mais utilizados no mercado. Tenho certeza de que você 

apreciará conhecê-lo, se ainda não o conhece.

Segundo Aquino (1999, p. 155):

O PowerPoint é um programa de apresentação gráfi ca: um software 

que ajuda a criar uma apresentação de slides que contêm gráfi cos, 

fi guras, listas com marcadores, texto chamativo, vídeo e clipes de áudio 

multimídia e muito mais. O PowerPoint facilita a produção e a organi-

zação de ideias e fornece ferramentas para a criação dos componentes 

de uma boa apresentação de slides.

Como fi zemos com os outros aplicativos, vamos conhecer as guias 

do Microsoft PowerPoint. Depois faremos nosso estudo dirigido 

sempre apontando, ao longo do caderno didático, algumas situa-

ções de aprendizagem.

Depois de já termos passado pelo Word e pelo Excel, várias opções 

disponíveis no PowerPoint já foram trabalhadas nesses outros dois 

aplicativos, o que torna o nosso estudo de PowerPoint mais tranquilo.

Lembre-se que há um software livre equivalente ao Microsoft PowerPoint! 

Trata-se do LibreOffi ce Impress. Se você instalou o LibreOffi ce Writer, como 

sugerimos na unidade temática 3, instalou também o LibreOffi ce Impress, 

pois fazem parte do mesmo pacote de instalação.

Tela inicial do PowerPoint
Como você pode observar na Figura 5.1, criar uma apresentação no Power-

Point é uma tarefa relativamente intuitiva. Sua tela inicial já possui um slide 

solicitando que você adicione um título e um subtítulo.
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Figura 5.1: Tela inicial do PowerPoint
Fonte: Microsoft PowerPoint

Para criar os próximos slides, basta usar simultaneamente as teclas “Ctrl” 

e “M”. Para escolher um layout diferente para o seu slide, basta acessar o 

botão “Layout” do grupo “Slides”, na própria guia “Início”, e escolher uma 

das opções disponíveis, clicando sobre ela.

Guia início
Ao observar a Figura 5.2, você perceberá que muitos grupos dessa guia já 

lhe são familiares, pois você já os viu no Word e no Excel. Aqui no Power-

Point, eles funcionarão de forma muito semelhante.

Figura 5.2: Guia Início do PowerPoint
Fonte: Microsoft PowerPoint

As principais novidades são o grupo Slides, a segunda parte do grupo Pa-

rágrafo e parte do grupo Desenho (estilos rápidos e efeitos de forma), que 

veremos a seguir.

a) Grupo slides
No grupo slides, você tem recursos como acrescentar novo slide, definir 

e redefinir o layout do slide bem como excluir algum slide criado. Veja 

estes recursos ilustrados na Figura 5.3. 

Figura 5.3: Grupo Slides
Fonte: Microsoft PowerPoint
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b) Ícone “Novo slide”
O ícone “Novo slide” permite a você acrescentar um novo slide à sua 

apresentação, para que possa inserir um conteúdo (você também poderá 

usar as teclas «Ctrl” e “M” para criar um novo slide). 

Este ícone oferece também a opção de duplicar o slide atual, ou seja, 

fazer uma cópia idêntica ao slide atual.

Há também a opção “Slides da estrutura de tópicos”. Por meio dela, 

você poderá carregar um documento do Word e transformá-lo, auto-

maticamente, em slides. Para isso, basta clicar em Slides da estrutura de 

tópicos, do ícone Novo slide, e indicar o endereço do documento que 

deseja transformar em apresentação.

E, por fim, a opção “Reutilizar slides” permite que você busque um sli-
de de outra apresentação, de forma rápida, para inseri-lo em sua nova 

apresentação. Basta clicar em Reutilizar slides, uma janela se abrirá à 

direita do slide atual, você indicará o local onde está salva a apresenta-

ção que deseja reaproveitar, o programa lhe mostrará todos os slides da 

apresentação selecionada e, então, você terá apenas que clicar sobre o 

slide que deseja aproveitar.

c) Ícone layout
O “Layout” apresenta várias opções de distribuição do conteúdo para 

o slide atual ou mesmo para um novo slide, por exemplo: título e subtí-

tulo, título e conteúdo, título e conteúdo em duas colunas, entre outras 

opções. Para entender melhor o que está sendo escolhido, fique atento 

à linha pontilhada do layout, como você pode observar na Figura 5.4.

Figura 5.4: Opções de Layout de slides
Fonte: Microsoft PowerPoint
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Perceba que você tem várias opções de Layout de slide e basta clicar em 

cima da opção desejada para escolher com qual delas irá trabalhar na 

sua apresentação. E você pode fazer essa escolha para cada slide.

d) Ícone redefinir
O ícone “Redefinir”, ainda no grupo ”Slide”, que está na guia “Início”, 

elimina qualquer formatação preexistente, deixando o conteúdo com a 

formatação padrão. Veja o exemplo na Figura 5.5.

Figura 5.5: Opção Redefinir
Fonte: Elaborada pela autora

Observe que após clicar em “Redefinir”, o texto ficou sem formatação.

e) Ícone excluir
Este ícone “Excluir”, como o próprio nome já indica, elimina o slide atual.

f) Grupo Parágrafo
Outro grupo que encontramos na guia Início é o grupo Parágrafo, cujos 

ícones desse grupo, alguns deles já foram estudados no Word e/ou no 

Excel. Mas a última coluna contém algumas novidades interessantes para 

a criação de apresentações. Veja na descrição a seguir. 

g) Ícone direção do texto
Este ícone permite girar, ou seja, mudar a orientação do texto. Para me-

lhor compreendê-lo, observe a Figura 5.6. O ícone “Direção do texto” foi 

usado para girar a palavra “SUMÁRIO”.

Figura 5.6: Mudando a direção do texto
Fonte: Elaborada pela autora
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Observe que selecionamos a opção “girar todo o texto em 270o”. Expe-

rimente abrir um arquivo no PowerPoint e escolher outra opção. Lembre-

-se de que, em caso de dúvidas, você não deve hesitar em consultar o 

seu tutor, por meio das ferramentas disponíveis no AVEA. 

h) Ícone alinhar texto
Este ícone refere-se à organização do conteúdo dentro da caixa de texto. 

Oferece as opções de organizá-lo: no topo, no meio ou embaixo.

Figura 5.7: Alinhamento do texto
Fonte: Elaborada pela autora

Você notou a diferença em cada retângulo da Figura 5.7? O alinhamento 

do texto ficou diferente em cada um deles. Se ainda não percebeu, ob-

serve a Figura 5.7 novamente.

i) Ícone converter em SmartArt
Este ícone permite inserir SmartArt predefinida no slide. Dependendo 

do contexto, este recurso poderá enriquecer muito o trabalho. Veja um 

exemplo na Figura 5.8. Usamos o mesmo slide da Figura 5.6 e converte-

mos o conteúdo em SmartArt.

Figura 5.8: Convertendo em SmartArt
Fonte: Elaborada pela autora

j) Grupo Desenho.
No grupo Desenho, há dois ícones que merecem nossa observação. São 

os ícones “Estilos rápidos”, que permitem aplicar uma formatação rá-

Para conhecer algumas dicas de uso 
do recurso SmartArt, clique no link 
http://office.microsoft.com/pt-br/
word-help/dicas-de-acessibilidade-
ao-trabalhar-com-um-elemento-
grafico-smartart-HA010099846.
aspx?CTT=5&origin=HA010338215 
e conheça a de acessibilidade ao 
trabalhar com o SmartArt.
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pida a uma caixa de texto − foi o que fizemos para formatar a palavra 

Sumário, na Figura 5.8; e “Efeitos de forma”, que podem ser usados 

para complementar a formatação dos estilos rápidos. 

Para aprender a usá-los, sugiro que você selecione uma caixa de texto 

com algum conteúdo e teste algumas opções. É bem simples!

Figura 5.9: Efeitos de forma
Fonte: Elaborada pela autora

Viu como é simples? Apenas selecionamos cada caixa de texto, clicamos 

em “Efeitos de forma”, depois em “Rotação 3D”, escolhemos uma das 

opções disponíveis. Pronto. Ficou como ilustrado na Figura 5.9. É impor-

tante lembrar que no terceiro retângulo, escolhemos a opção “Brilho”. 

Guia inserir
Na guia Inserir, as novidades mais relevantes são o ícone “Álbum de fotogra-

fias” do grupo “Ilustrações”, o ícone “Ação” do grupo “Links” e o grupo 

“Clipes de Mídia”. Veja esses recursos na Figura 5.10.

Figura 5.10: Guia Inserir
Fonte: Microsoft PowerPoint

Agora, vamos conhecer os principais grupos da guia “Inserir”.

a) Grupo ilustrações
Neste grupo, você encontra vários ícones que já vimos no Word e no 

Excel. Além disso, mesmo dentro do mesmo aplicativo, alguns ícones 

aparecem em lugares diferentes, ou seja, você tem vários caminhos para 
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chegar ao mesmo lugar. Isso é o que ocorre com os ícones imagem, clip-

-art, formas, gráfico, e o smartArt que acabamos de ver aqui no Power-

Point. Mas, temos alguns ícones que são novidades. Veja a seguir:

b) Ícone “Álbum de Fotografias”
Por meio deste ícone, você poderá rapidamente construir uma apresen-

tação com suas fotos salvas em alguma pasta do seu computador. Para 

construir essa apresentação, você deverá:

•	 Clicar sobre o ícone apresentado na Figura 5.11;

Figura 5.11: Ícone Álbum de fotografias
Fonte: Microsoft PowerPoint

•	 Clicar no botão “Arquivo/disco”;

•	 Selecionar todas as imagens que deseja inserir (você pode selecionar 

todas as imagens da pasta de uma só vez clicando sobre uma delas, 

depois pressionando simultaneamente as teclas Ctrl + A);

•	 Clicar no botão “Inserir”

•	 Clicar no botão “Criar”. 

•	 Pronto! Você já tem uma apresentação de slides com suas fotos! 

Depois, você poderá aplicar alguma animação em sua apresentação 

e torná-la ainda mais interessante. Como fazer essa animação será 

apresentado daqui a pouquinho, OK?

Inserir uma imagem também é uma tarefa bem simples. Basta clicar so-

bre o ícone Imagem, localizar a imagem desejada, clicar sobre ela e 

clicar em abrir.
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c) Grupo links
Neste grupo encontramos dois recursos interessantes. São eles: Hiperlink 

e Ação, apresentados na Figura 5.12.

Figura 5.12: Grupo Links
Fonte: Microsoft Power Point

O ícone “Hiperlink” já foi estudado na unidade 4, quando trabalhamos 

com o Excel. 

d) Ícone ação
Esse ícone permite incluir links para outros slides, outros programas, ou 

para diversos tipos de sons. Para incluir uma ação, você deverá:

•	 Selecionar o texto que deverá ser o link;

•	 Clicar sobre o ícone ação;

•	 Escolher umas das opções disponíveis, como mostra a Figura 5.13.

Figura 5.13: Configurar Ação
Fonte: Microsoft PowerPoint

Além dessa opção “Hiperlink para”, você pode também abrir um progra-

ma a partir de um link. Para isso, após selecionar o texto que será usado 

como link, basta clicar em “Executar programa”, que se encontra abaixo 

da opção “Hiperlink para”, na mesma janela exibida na Figura 5.13.
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e) Grupo clipes de mídia
Neste grupo, temos dois novos recursos: filme e som, como mostra a 

Figura 5.14.

Figura 5.14: Grupo Clipes de Mídia
Fonte: Microsoft PowerPoint

Com este recurso, você pode incrementar sua apresentação inserindo nela 

um filme ou, simplesmente, um som. Para inserir um filme que você tenha 

armazenado em seu computador ou pen drive, por exemplo, você deverá:

•	 Clicar no ícone “Filme”; 

•	 Localizar o local onde salvou o filme e clicar sobre o arquivo;

•	 Clicar em abrir;

•	 Escolher se deseja que o filme seja executado automaticamente ao 

abrir o slide ou somente quando você clicar sobre ele.

Os passos para inserir um som são muito semelhantes aos passos para 

inserir um filme, veja:

•	 Primeiro, clicar no ícone “Som”;

•	 Depois, localizar o áudio que deseja inserir e clicar sobre ele;

•	 Clicar em abrir;

•	 Escolher se deseja que o som seja executado automaticamente ao 

abrir o slide ou somente quando você clicar sobre ele.

O ícone “Som” oferece outras opções. Clique sobre cada uma delas e 

descubra como elas funcionam.

Guia design
Nesta guia você encontra diferentes recursos, nos quais dois novos grupos se 

destacam: o grupo “Temas” e “Plano de fundo”. Veja na Figura 5.15.

Figura 5.15: Guia Design
Fonte: Microsoft Power Point
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Agora vamos conhecer esses dois novos grupos. Vamos lá!

a) Grupo temas
Este grupo oferece várias opções de layout para sua apresentação. Você 

pode escolher uma delas e, rapidamente, mudar completamente a apa-

rência da sua apresentação. Veja três exemplos na Figura 5.16.

Figura 5.16: Exemplos de temas para a apresentação
Fonte: Elaborada pela autora

Para escolher um entre os vários temas disponíveis, basta clicar sobre 

o ícone do layout desejado. Após escolher um dos temas, você poderá 

alterar a cor, a fonte e os efeitos do tema, clicando sobre um dos ícones, 

logo à direita dos temas. Qualquer uma dessas três opções que você al-

terar refletirá em toda a sua apresentação. 

Para visualizar previamente como ficará sua apresentação ao aplicar cada 

uma das opções disponíveis, passe o cursor do mouse sobre a opção, 

sem clicar sobre ela.

Agora, sugerimos que você teste as opções existentes. Veja uma suges-

tão apresentada na Figura 5.17.

Figura 5.17: Formatação dos temas
Fonte: Microsoft PowerPoint
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Sugerimos que você faça vários testes, escolhendo diversas opções, até 

encontrar aquela que seja adequada ao tema da sua apresentação.

b) Grupo plano de fundo
Esse grupo é complementar ao grupo dos temas. Nele você poderá esco-

lher outro estilo de plano de fundo. Além disso, você também poderá eli-

minar as bordas que aparecem nos slides, alterando a configuração original 

do tema. Para compreender melhor essas alterações, observe a Figura 5.18.

Figura 5.18: Formatando o Plano de Fundo 
Fonte: Elaborada pela autora

Outro recurso que você pode utilizar é o “Ocultar Gráficos de Plano de 

Fundo”, como mostra a Figura 5.19. 

Figura 5.19: Ocultando os gráficos de plano de fundo
Fonte: Elaborada pela autora

Observe que as cores do tema e os estilos de fonte foram mantidos, ape-

nas o design foi alterado.

Guia animações
Um dos pontos fortes do PowerPoint é permitir que animações sejam inseri-

das nas apresentações, tornando-as mais interativas e interessantes. As ani-

mações podem ocorrer ao clicarmos com o mouse, automaticamente, após o 

tempo predefinido pelo criador da apresentação, ao realizar a troca de slides. 
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Conheça esta guia, observando a Figura 5.20. Você pode ainda identificá-la e 

testá-la em uma apresentação que você pode abrir no seu computador. 

Figura 5.20: Guia Animações
Fonte: Microsoft PowerPoint

Como neste material ainda não temos a opção de apresentar animações, 

vamos combinar o seguinte: Você lerá o material, entenderá como funciona 

e testará as opções apresentadas, OK?

Para ativar o ícone “Animar”, é necessário selecionar o conteúdo que deseja 

animar. Depois, você deverá clicar na caixa de texto à frente do ícone Surgir, 

como mostra a Figura 5.19.

Figura 5.21: Opções de Animação
Fonte: Power Point

Dependendo do tipo de conteúdo selecionado, aparecerão mais ou menos 

opções de animação.

Você poderá clicar sobre o ícone “Animação personalizada”, que oferecerá 

outras opções de animação. Uma janela com várias opções de personaliza-

ção de sua animação aparecerá, como mostra a Figura 5.22. 

Figura 5.22: Janela de personalização da animação
Fonte: PowerPoint

Então, você poderá escolher o tipo de efeito desejado em “Adicionar efei-

to”, quando deseja iniciar a animação em “Início”, de onde deseja iniciar a 

animação em “Direção”, e a velocidade da animação em “Velocidade” que 

pode ser rápida, muito rápida, lenta, muito lenta.

Construa uma apresentação sobre 
um assunto que você considere 

relevante, usando o Microsoft 
PowerPoint ou LibreOffice Impress. 

Configure animações para sua 
apresentação e também para que 
sejam exibidas automaticamente. 

Salve-as e nos envie por meio 
de um arquivo em formato 

apresentação, postando-o no link 
disponível para esta atividade no 

nosso AVEA.
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a) Grupo transição para este slide
As animações anteriores ocorrem dentro de cada slide. Se você desejar 

que aconteça uma animação durante a transição de um slide para ou-

tro, deverá escolher uma das animações disponíveis no grupo “Transição 

para este Slide” que está ao lado.

Figura 5.23: Grupo Transição para este Slide
Fonte: PowerPoint

Para configurar a animação por meio do grupo “Transição para este Slide”, 

basta você clicar no slide desejado (à esquerda na tela), depois clicar sobre 

uma das opções indicadas pela seta vermelha na Figura 5.23. E você ainda 

pode escolher um dos sons disponíveis no ícone “Som de Transição”, dimi-

nuir a velocidade da animação, alterando a “Velocidade da Transição”. E 

se desejar, você pode aplicar uma mesma animação em todos os slides da 

sua apresentação. Para isso, basta clicar em “Aplicar a Todos”.

Como nosso meio de comunicação é textual, não é possível demonstrar 

os resultados. Então, faça você mesmo o teste. Clique sobre cada uma 

das opções de transição de slides e observe o resultado.

Além de escolher qual animação deseja ver durante a transição de slides, 
você poderá também escolher:

•	 Um som disponível no PowerPoint ou outro som que você tenha salvo;

•	 A velocidade da animação, ao realizar a transição de slides; 

•	 Se será uma única animação de transição de slides para todos os 

slides ou não.

•	 Como será o avanço de um slide para outro − ao clicar com o mouse 

ou automaticamente após a quantidade de segundos informada na 

caixa de texto −, ou até mesmo dessas duas formas simultaneamente.
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Guia apresentação de slides
Outra guia que você encontra no PowerPoint é a de “Apresentação de Sli-

des”, que disponibiliza alguns recursos para você deixar sua apresentação 

ainda mais interessante. 

Figura 5.24: Guia Apresentação de Slides
Fonte: Microsoft PowerPoint

Conheça esta guia observando os seus três grupos (Iniciar Apresentação de 

Slides, Configurar e Monitores) apresentados na Figura 5.24. 

a) Grupo iniciar apresentação de slides
Os dois primeiros ícones deste grupo − Do começo e Do slide atual − 

permitem a você escolher se deseja iniciar a apresentação do início ou 

a partir do slide atual. Caso queira outro início para sua apresentação, 

você deverá personalizá-la por meio do ícone “Apresentação de Slides 

Personalizada” e depois “Personalizar apresentações”. Ao clicar sobre 

essa opção, uma janela se abrirá para que você escolha a ordem em que 

deseja para sua apresentação, como mostra a Figura 5.25.

Figura 5.25: Criando apresentação personalizada
Fonte: Microsoft PowerPoint

Então, para personalizar sua apresentação depois de pronta, como ilus-

tra a Figura 5.25, siga os passos a seguir:

•	 Clique sobre “Apresentação de Slides Personalizada” --> “Personali-

zar apresentações..”;

•	 Clique no botão “Nova”;
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•	 Digite um nome para sua apresentação no campo “Nome da apre-

sentação personalizada”;

•	 Escolha a ordem dos slides, clicando sobre o nome do slide e depois 

no botão “Adicionar”;

•	 Após incluir todos os slides desejados na apresentação, clique no bo-

tão OK.

Sua apresentação personalizada estará disponível no botão “Apresen-

tação de Slides personalizada”. Você poderá executá-la a qualquer mo-

mento. Para isso, basta apenas clicar em “Apresentação de Slides perso-

nalizada” e, depois, no nome da apresentação que você criou.

Se você desejar copiar, remover ou editar sua apresentação personaliza-

da, basta clicar sobre o botão “Apresentação de slides personalizada” 

--> “Personalizar apresentações”. A janela “Apresentações personaliza-

das” se abrirá, só que, desta vez, com todas as opções habilitadas e não 

somente com o botão “Nova” como mostra a da Figura 5.26.

Figura 5.26: Janela Apresentações personalizadas
Fonte: Microsoft PowerPoint

Observe que a Figura 5.26 é continuação da Figura 5.25, ou seja, quan-

do você clica no botão “OK” da janela “Definir apresentação personali-

zada”, esta nova janela, da Figura 5.26 aparecerá.

b) Guia configurar
Outra guia que você encontra ao trabalhar no PowerPoint é a guia “Con-

figurar”, na qual, como o próprio nome sugere, você tem opções de con-

figuração de apresentação. Por exemplo, você poderá ocultar um ou mais 

slides da apresentação, sem apagá-los. Poderá gravar uma narração para 

sua apresentação ou gravar um intervalo de apresentação e, depois, exibir 

essa apresentação automaticamente, de acordo com o tempo gravado.
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Para ocultar um slide, caso você não queira exibi-lo na apresentação, mas 

deseja mantê-lo para apresentações futuras, basta estar no slide que de-

seja ocultar e clicar no botão “Ocultar slide”. Quando desejar incluí-lo 

na apresentação novamente, basta estar no slide oculto e clicar sobre o 

botão “Ocultar slide”, ou seja, ele alterna: você clica a primeira vez para 

ocultá-lo e, quando ele estiver oculto, você clica para ativá-lo novamente.

Outro recurso nesta guia diz respeito à possibilidade de gravar narração, 

gravar um áudio para ser exibido concomitante à apresentação dos slides. 

Outro botão interessante que você tem disponível para a apresentação de 

slides na guia configurar é o botão “Testar intervalos”. Vamos supor que 

você esteja em uma festa e queira exibir, automaticamente, um álbum de 

fotografias. Você poderá preparar a apresentação antes, testando o tem-

po necessário para a visualização de cada fotografia, gravar esse tempo 

e depois exibi-las, automaticamente, de acordo com o tempo gravado.

Para executar uma apresentação automaticamente, você deve seguir os 

passos descritos a seguir:

•	 Clicar no botão “Testar intervalos”;

•	 Executar toda a apresentação na velocidade que deseja exibir futu-

ramente;

•	 Ao final da apresentação, aparecerá uma janela, como mostra a Figu-

ra 5.27, e, se o tempo da apresentação for o desejado, você deverá 

confirmar a manutenção do tempo testado para a apresentação, cli-

cando no botão “Sim”.

Figura 5.27: Janela de confirmação do teste de intervalo
Fonte: Microsoft PowerPoint

Concomitante
Significa que acontece, se desen-

volve ou é expresso em um mesmo 
tempo, de modo simultâneo.
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Da próxima vez que você mandar exibir a apresentação, ela fará a transi-

ção automática, sem a necessidade da sua intervenção.

Caso você não tenha gostado do tempo gravado, basta executar nova-

mente os passos descritos e testar os intervalos novamente, e ele fará 

uma nova gravação, substituindo a anterior.

Caso você não queira usar o tempo gravado, nem queira fazer uma nova 

gravação, ou seja, caso você queira executar a sua apresentação ma-

nualmente, basta desmarcar a opção “Usar intervalos Testados”, como 

mostra a Figura 5.28.

Figura 5.28: Ícone Usar intervalos Testados
Fonte: Microsoft PowerPoint

c) Grupo monitores
Este grupo, que aparece também na guia Apresentação de Slides, permi-

te configurar a resolução − isso é muito útil quando você está usando um 

projetor com resolução inferior à do seu computador −, usar modo de 

exibição do apresentador − exibe a apresentação em tela inteira em um 

monitor e um modo especial para o orador, contendo o tempo de du-

ração e as anotações do orador. Essa opção requer mais de um monitor 

para exibir as duas formas de apresentação simultaneamente.

Guia revisão
Como você pode perceber na Figura 5.29, todas as opções da guia “Revi-

são” já foram vistas nos aplicativos estudados e funcionam de forma muito 

semelhante à do PowerPoint.

Figura 5.29: Guia Revisão
Fonte: Microsoft PowerPoint

Qualquer dúvida revise as duas últimas unidades temáticas. Se mesmo assim 

persistir alguma dificuldade, lembre-se que você pode contar com seu tutor, 

fazendo o contato por meio do AVEA.
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Guia exibição
Nesta guia, além das opções comuns às dos outros aplicativos estudados, 

há o grupo “Modos de exibição de apresentação”, que veremos detalhada-

mente na sequência; mas você já pode reconhecê-lo, observando o canto 

esquerdo da Figura 5.30. 

Figura 5.30: Guia Exibição
Fonte: Microsoft PowerPoint

Então, convidamos você a conhecer este grupo agora.

a) Grupo modos de exibição de apresentação
Perceba que, neste grupo, temos quatro ícones que dizem respeito ao 

modo do slide, sendo eles:

•	 Modo normal: é o modo como se inicia o PowerPoint, geralmente 

com zoom de 67%. É o modo padrão para edição do conteúdo da 

apresentação.

•	 Modo classificação de slides: exibe os slides em miniaturas. É útil 

para visualizar todos os slides da apresentação, simultaneamente.

•	 Anotações: além do conteúdo, permite inserir anotações abaixo do 

slide. Essas anotações poderão ser usadas no modo de exibição do 

apresentador.

•	 Apresentação de slides: inicia a apresentação dos slides. Também 

pode ser acionada por meio da tecla F5.

A Figura 5.31 mostra, respectivamente, cada um desses modos de exibi-

ção da apresentação, exceto o último modo, que trata da apresentação 

em tela cheia.
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Figura 5.31: Modos de exibição da apresentação
Fonte: Elaborada pela autora

Outro recurso que facilita a sua apresentação no PowerPoint está loca-

lizado no canto inferior, à direita, na barra de status. Você pode acessar 

também os modos de exibição da apresentação. Os ícones são os da 

Figura 5.32 e se encontram na mesma ordem da Figura 5.31.

Figura 5.32: Atalhos para os modos de exibição da apresentação
Fonte: Microsoft PowerPoint

b) Slide mestre
Ainda no grupo modo de exibição, você encontra o ícone “Slide Mes-

tre”, que é usado para configurar o design e o layout de vários slides de 

uma só vez. O design poderá ser escolhido tanto no slide mestre como, 

diretamente, na apresentação. Para cada layout de slide, você poderá es-

colher como será: a formatação da fonte, a cor do fundo, a formatação 

do rodapé, entre outras opções, por meio do slide mestre. 

Para configurar o slide mestre, você deve:

•	 Clicar no ícone “Slide mestre”;

•	 Formatar cada tipo de layout do slide mestre que pretender usar. Para 

isso, você poderá clicar na guia “Formatar”;

•	 Clicar no ícone “Fechar modo de exibição mestre” na guia “Slide 

mestre” que se abriu quando você clicou no ícone slide mestre.

Pronto. Agora você criará sua apresentação normalmente, e observe que 

ela já está pré-formatada!
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Existem também os botões “Folhetos mestres” e “Anotações mestras” 

que funcionarão de forma semelhante à dos slides mestres, só que, desta 

vez, a formatação será aplicada quando os dados forem exibidos no for-

mato de folhetos (para impressão ou para a extensão pdf) ou no modo 

de exibição de anotações, respectivamente.

Quando você seleciona um conteúdo para formatá-lo, aparece uma 

nova guia: formatar. Nela você encontra várias opções para a formata-

ção do seu texto.

estudo dirigido – Criando  
e formatando uma apresentação
Como fizemos na unidade anterior, vamos aplicar o que aprendemos sobre o 

PowerPoint em um estudo dirigido, praticando os passos solicitados a seguir.

1. O primeiro passo é planejar nossa apresentação. O que apresentar? Va-

mos aproveitar para apresentar o nosso caderno. Que tal? 

2. Agora que já planejamos nossa apresentação, vamos digitar o nosso tex-

to, distribuindo-o adequadamente nos slides, sem deixá-los muito carre-

gados de texto (já vi muito estudante reclamar que o professor chegou 

à sala de aula com um monte de slides e leu durante toda a aula. Não 

vá fazer o mesmo em suas apresentações, hein!). Veja uma sugestão de 

organização de conteúdo dos nossos slides, como mostra a Figura 5.33.

Figura 5.33: Estudo dirigido PowerPoint – parte I
Fonte: Elaborada pela autora

3. Agora na guia “Design”, vamos escolher um tema para nossa apresen-

tação. Escolhi o tema “Aspecto” e os meus slides ficaram com o estilo 

apresentado na Figura 5.34.

Se você ainda tiver alguma 
dúvida ou quiser ampliar seu 
conhecimento de PowerPoint 

2007, assista ao vídeo: Aula de 
PowerPoint 2007 – Aula 1, do 

Professor Warlen Luiz. Esse vídeo 
tem duração de 24 minutos e 
16 segundos e trata desde o 

básico para a construção de uma 
apresentação até a parte de 

animações. Vale a pena conferir! 
Para assistir, acesse-o por meio 

do link http://www.youtube.
com/watch?v=fs3j-RrQsBI



e-Tec BrasilUnidade 5 – Criação de apresentações 133

Figura 5.34: Estudo dirigido PowerPoint – parte II
Fonte: Elaborada pela autora

Se você quiser escolher outro tema, fique à vontade! Se você gostou do 

tema, mas não gostou das cores, pode alterá-las. No ícone “Cores”, logo 

à direita dos temas, há várias opções de cores para você escolher. 

Sinceramente, não gostei da cor dos meus slides; então, fui ao ícone 

“Cores”, escolhi a opção “Origem”. Achei que ficou melhor, mais leve! 

Experimente. Teste você também.

4. Agora, vamos inserir um SmartArt em nosso segundo slide (o slide do 

Sumário). Vou mostrar-lhe um atalho:

a) Selecione os cinco itens do sumário;

b) Clique com o botão direito do mouse sobre os itens;

c) Escolha a opção “Converter em SmartArt”;

d) Clique em “Mais elementos gráficos SmartArt”;

e) Na opção “Ciclo”, escolha o tipo “Ciclo contínuo”.

Feito isso, veja, na Figura 5.35, como ficou o nosso slide. 

Figura 5.35: Estudo dirigido PowerPoint – parte III
Fonte: Elaborada pela autora
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 5. Gostei desse tema, mas não gostei dos títulos dos slides ao final. Acredito 

que o título no topo do slide fica melhor. Para solucionar esse problema, 

vamos usar o slide mestre. Assim, poderemos modificar todos os slides de 

uma vez. Para isso, siga estes passos:

a) Na guia “Exibição”, clique no ícone “Slide mestre”;

b) Arraste a caixa de texto onde está escrito “Clique para editar o estilo 

do título mestre” para o topo do slide; 

c) Arraste o texto que ficou atrás do título, um pouco mais para baixo, 

como mostra o segundo slide da Figura 5.36. Faça isso para os outros 

slides mestres que ficaram com textos sobrepostos;

d) Clique no ícone “Fechar modo de exibição mestre”.

Analise o resultado, observando com atenção a Figura 5.36. Agora, va-

mos lá. Faça você.

Figura 5.36: Estudo dirigido PowerPoint – parte IV
Fonte: Elaborada pela autora

6. Agora, vamos inserir uma animação em nossa apresentação:

a) Selecione o título da apresentação “Programas Aplicativos”;

b) Na guia “Animações”, clique em “Animação personalizada”;

c) Na nova janela que se abriu, “Personalizar animação”, clique no bo-

tão “Adicionar efeito” --> “Ênfase” --> “Rotação”;

d) Pressione a tecla F5 para ver o resultado.

7. Vamos inserir outra animação, mas, desta vez, na transição de slides, ou 

seja, ao passar de um slide para o outro.

a) Na mesma guia “Animações”, escolha uma das opções do grupo 

“Transição para este slide”. Escolha a opção “Revelar para a direita”;

b) Pressione a tecla F5 para ver o resultado.

tecla “F5”
Inicia a apresentação a partir 
do início, ou seja, do primeiro 

slide. Caso você queira iniciar a 
apresentação a partir do slide 

atual, deverá clicar sobre o ícone, 
que fica na parte inferior, à direita, 

da sua tela.

Para saber mais sobre os atalhos 
de apresentação para o Microsoft 
PowerPoint, clique no link http://

office.microsoft.com/pt-br/
powerpoint-help/atalhos-de-

teclado-de-apresentacao-para-o-
powerpoint-2007-HP010154712.

aspx?CTT=5&origin=HA010338215
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8. E, por fim, vamos configurar testando intervalos, para que ela exiba toda 

a apresentação automaticamente.

a) Na guia “Apresentação de slides” clique no ícone “Testar intervalos”;

b) Passe toda a apresentação no tempo que considere ideal para sua 

apresentação. Ao final, se você considera que o tempo da apresenta-

ção ficou bom, clique no botão “Sim”;

c) Pressione, novamente, a tecla F5 e deixe que o PowerPoint apresente 

sozinho, de acordo com o tempo que você escolheu;

d) Se o tempo não ficou como você gostaria, basta repetir os passos 

“a”, “b” e “c” para gravar um novo intervalo.

Como ficaram seus slides? Os nossos ficaram organizados, como mostra 

a Figura 5.37.

Figura 5.37: Estudo dirigido PowerPoint – parte V
Fonte: Elaborada pela autora

Caso você queira revisar e 
incrementar um pouco mais 
os seus conhecimentos de 
PowerPoint, assista ao vídeo 
“Criando Apresentações no 
PowerPoint 2007”, do Professor 
Wilton Filho. A aula possui 
50 minutos e 26 segundos. 
Sugestão: assista à metade 
do vídeo, pare para fazer um 
lanche e, depois, volte para 
assistir à segunda parte. Assim 
você não se sentirá cansado. 
Que tal? Vamos lá! Então 
acesse-o por meio do link 
http://www.youtube.com/
watch?v=XLT9F7Hh-Uc e boa 
aula!!!

Com base em nosso estudo 
dirigido, descubra como se 
faz cada um dos oito passos 
trabalhados no LibreOffice 
Impress, descreva-os em um 
arquivo de texto e poste sua 
atividade no AVEA.
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Síntese da unidade
Nesta unidade temática, construímos apresentações de trabalhos, formata-

mos − inclusive usando slide mestre – e inserimos animações para torná-las 

mais interessantes. Também testamos os intervalos previamente e gravamos 

esses intervalos para que a transição de um slide para outro ocorresse de 

forma automática. As ferramentas do Microsoft PowerPoint são muito úteis 

para apresentação de trabalhos em uma empresa, em um seminário, de 

trabalhos acadêmicos, ou até mesmo em festas de aniversário, entre outras 

opções. É muito importante fazer uma excelente apresentação! Muitas vezes 

com um pouco de dedicação você consegue realizar trabalhos fantásticos. 

Mas, mesmo depois dessa construção fantástica, é preciso saber “vender o 

produto”. Caso contrário, será “um sol escondido atrás das montanhas”. 

Por isso, valorize sempre sua apresentação e gaste tempo com ela.

E aqui, caro estudante, nós encerramos o nosso caderno. Espero que você 

tenha gostado de estar conosco por meio desse nosso material. Nós pen-

samos muito, ao elaborar este material, em como poderíamos tornar mais 

prazeroso esse contato com os assuntos aqui trabalhados. Assim, sugerimos 

que você aprofunde os seus conhecimentos sobre os programas aplicativos, 

pois eles são sempre muito úteis à nossa vida profissional e, muitas vezes, 

também pessoal! Continue firme também em sua trajetória nas demais dis-

ciplinas deste curso, sempre buscando aprimorar além do que lhe é passado 

em cada disciplina. Isso fará de você um profissional diferenciado! E é isso o 

que desejo a você: seja um profissional diferenciado, faça a diferença onde 

quer que você esteja!
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