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Introdução ao Microsoft Word 2003
Aula 01
O Microsoft Word é o mais usado e conhecido editor de textos da atualidade. Sempre
que você precisar digitar um trabalho, livro, currículo, lista, etc. Com Certeza não vai ter
problemas se usar este programa. Nesta Aula vamos ter um primeiro contato com ele e digitar
um pequeno texto. Preste atenção e vamos lá.

1. Primeiros Passos
Para poder ser inicializado, é necessário que o Word esteja instalado no sistema.
Depois de instalá-lo, o ícone do Word estará contido dentro do Grupo chamado Microsoft
Office e na área de trabalho do Windows. Dê um duplo clique no ícone do Word (visto
acima).
Ao iniciar o Word, ele sempre lhe dará um documento em branco, pronto para ser
usado. Apartir de agora vamos conhecer todos os componentes que formam este poderoso
programa.

Barra de
Ferramentas
Formatação
Barra de
Ferramentas
Padrão

Barra de
Título
Local onde você vai
digitar os textos, ou
seja, o Papel.
Barra de
Rolagem

Régua

Barra de
Desenho

Barra de
Status

Barra de Menus: São as palavras que ficam na parte de cima da janela. Através destes menus
temos acessos a todas as funções do Microsoft Word
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Barra de Ferramentas Padrão: Nela Encontramos os comandos mais utilizados através de
ícones para agilizar o acesso as operações mais comuns.
Barra de ferramentas Formatação: fornece-nos acesso rápido a todas as ferramentas
relacionadas a formatação de textos.
Barra de ferramentas desenho: Essa barra de ferramentas é comum a todos os programas do
Microsoft Office. Através dela podemos criar figuras de formas geométricas, colocar textos
especiais, inserir figuras, girar, invertes e colorir as mesmas.
2. Para começarmos, vamos digitar um simples texto, para que possamos entender melhor
alguns conceitos do Word.

3. Salvando Um Documento
Após digitarmos nosso texto vamos aprender a Salvá-lo em nosso computador. Salvar
significa (guarda-lo) em forma de Arquivo, para todas as vezes que precisarmos dele, ele esta
disponível para qualquer alteração. Vamos Começar
Dê um clique No Botão Salvar que se encontra na Barra de
ferramentas Padrão do Word.
Assim que você clicar neste botão uma caixa de diálogo
aparece na tela. É nela que vamos indicar onde e com que
nome o texto vai ser gravado.

Aqui está o
botão Salvar

A figura abaixo mostra como salvar um documento e quais
as medidas a serem tomadas.

Local onde
será salvo o
documento.
Aqui é onde
especificamos
O nome do nosso
documento.

4. Selecionando O texto
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Em muitas das operações do Word é preciso que você selecione primeiro o texto a ser
modificado. Por exemplo, para alterar uma palavra em itálico, primeiro é preciso selecioná-la
para, em seguida, especificar o itálico. Após selecioná-lo ele deverá ficar assim:
Este texto está selecionado.

5. Formatando um texto
Para Formatarmos um texto ele deve estar selecionado primeiramente, pois toda a
formatação acontecerá na parte selecionada. E precisaremos da Barra de Ferramentas
Formatação para nos auxiliar nesta aprendizagem. (Figura abaixo)
Negrito

Tipo de Fonte

Itálico

Sublinhado

Alinhar à esquerda

Justificar
Cor da Fonte

Tamanho da Fonte
Centralizar

Alinhar à direita

Com esta Barra podemos alterar o Tipo de Fonte, o tamanho da Fonte, Colocar o texto
em Negrito, itálico e Sublinhado. E muitas outras funções. Esta mesmas funções e outras mais
também poderão ser encontradas No Menu Formatar.

6-Saindo do Word
Assim que terminarmos de usar o Word, Dê um clique no
para sair do programa,
que está localizado na Barra de Título, se antes de sair você tiver feito alguma alteração em
seu documento, aparecerá um pequena caixa de diálogo, perguntando se deseja salvar as
alterações do mesmo, Clique em sim para salvar, caso contrário, clique Não.

Á
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EXERCÍCIOS DO WORD 1A

1. Abra o Microsoft Word e digite o texto abaixo:

BLU-RAY X HD-DVD

Blu-Ray e HD-DVD são duas tecnologias de armazenamento óptico que brigam pela
sucessão do DVD. Neste artigo você aprenderá tudo o que precisa saber sobre essas
tecnologias, bem como as motivações que levaram à criação delas. Será mesmo que o DVD
está com os dias contados?

Com o advento da TV de alta definição (HDTV) a capacidade de armazenamento do
DVD tornou-se insuficiente para este tipo de aplicação. A resolução máxima suportada por
um DVD é de 720x480 pixels, enquanto que a TV de alta definição trabalha com resoluções
mais altas como 1920x1080 pixels. Só para você ter uma idéia, duas horas de vídeo de alta
definição com compactação de dados requer 22 GB de espaço em disco. Lembre-se que a
capacidade máxima de armazenamento de um DVD é de 17 GB se um disco DVD-18 for
usado (tenha em mente que este é um disco de dois lados e duas camadas por lado).

Portanto, o que fazer para permitir o armazenamento de mais dados de modo a
suportar a gravação de conteúdo de alta definição? É aqui que entram duas tecnologias
candidatas à sucessão do DVD: Blu-Ray e HD-DVD.

Na verdade, um disco Blu-Ray ou HD-DVD nada mais é do que um disco de DVD com
capacidade de armazenamento mais elevada, permitindo a gravação de conteúdo de alta
definição. É importante salientar que a principal motivação para a criação de um sucessor para
o DVD foi o surgimento da TV de alta definição, que exige maior espaço de armazenamento
em disco, coisa que o DVD não pode oferecer.
2. Faça uma formatação básica (altere fonte, cor, estilos, etc.) a seu critério e salve
esse texto em seu disquete.
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EXERCÍCIOS DO WORD 1B

1. Digite o texto abaixo e salve em seu disquete.

USB - UNIVERSAL SERIAL BUS

Se você comprou um computador novo recentemente, é bem provável que ele tenha
dois pequenos conectores retangulares no painel traseiro. Esses são os encaixes para
dispositivos USB, ou Universal Serial Bus, um revolucionário padrão de conexão de
periféricos que a maioria dos usuários ainda desconhece.

Idealizado em 1995 por um grupo de empresas de tecnologia, o padrão USB permite
que sejam conectados até 127 equipamentos em cada micro com velocidades de transmissão
de 1,5 ou 12 Mbps. Tudo isso sem a necessidade de desligar o computador para fazer as
ligações e com o reconhecimento automático dos aparelhos adicionados. É o Plug and Play
em sua melhor forma.
2. Corrija os erros de ortografia e gramática do seu texto.
3. Dê uma tabulação de 2 cm em cada parágrafo.
4. Alinhe as duas margens do seu texto (justificar).
5. Centralize o título, com todas as letras maiúsculas, em negrito, cor vermelho.
6. Coloque somente os parágrafos com a fonte Comic Sans MS, tamanho 11, cor
azul.
7. Faça uma cópia do primeiro parágrafo para o final do texto.
8. Salve as alterações e feche o Word.
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Abrindo Um Documento e Outras Funções.
Aula 02
1. Abrindo Documento
1-Entre no Microsoft Word
2-Com o programa aberto dê um clique no Botão
Abrir que se encontra na Barra de Ferramentas padrão.

Aqui está o
botão Abrir

Se você não encontrar o botão olhe a figura ao lado.

Ao clicar neste botão
abre-se a caixa de diálogo
Abrir, nela vamos indicar
onde está o arquivo que
estamos procurando. Siga as
instruções Abaixo:

Local onde está
localizado
o arquivo

Documento Salvo
em forma de
Arquivo

2-Apagando um texto
Temos duas Formas para apagarmos nosso texto, são elas:

Usando a tecla Backspace : A tecla Backspace apaga os caracteres a esquerda do Cursor.
Usando a tecla Delete

Delete

: A tecla Delete apaga os caracteres a Direita do Cursor.
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4- Desfazer e Refazer

Estas duas ferramentas são muito úteis para nosso melhor desempenho no Word,
por exemplo: quando quisermos desfazer tudo o que fizemos em nosso texto, é só ir clicando
na ferramenta desfazer, se errarmos algo em nosso texto, esta opção será muito útil. Já a
opção refazer, conseguimos refazer tudo aquilo que desfazemos.

5. Visualizar Impressão

O Comando Visualizar impressão serve para nos dar uma prévia de como o
documento será impresso, se está todo na página ou não. Acione a opção “Visualizar
Impressão” através do MENU ARQUIVO ou clique no comando

da Barra de

Ferramentas.
Veja na figura abaixo:

Selecione o Zoom
para poder
visualizar a página
inteira ou somente
parte do texto.
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EXERCÍCIO DO WORD 2A

1. Digite o texto abaixo e salve em seu disquete com o nome CRIATIVIDADE.
VENDENDO CRIATIVIDADE

Ter idéias inovadoras e saber usá-las bem é caminho para o sucesso na carreira. Você
viu algum empresário bem-sucedido cuja idéia central do seu negócio já passou pela sua
cabeça? Pois é, isso é mais comum do que se possa imaginar. Mas qual a diferença? O
diferente é que ele colocou-a em prática. É óbvio que existem fatores, entre eles a
oportunidade, o know-how, o capital, o relacionamento, que são essenciais para o sucesso,
mas também é fundamental acreditar em seu potencial criativo.

Criatividade em vendas é sinônimo de jogo de cintura, sensibilidade às necessidades
do cliente e percepção de oportunidades. Esta é a definição da consultora Gisela Kassoy,
especialista em criatividade e inovação, que atua como palestrante e facilitadora de grupos de
geração de idéias. Os vendedores em geral, são pessoas muito intuitivas. Eles percebem a
reação do cliente e mudam o jogo na hora. Isso (o jogo de cintura) é um tipo de criatividade.
2. Feche o Microsoft Word.
3. Acesso o Windows Explorer e confira se o seu documento está salvo no disquete e
veja o tamanho do arquivo.
4. Abra novamente o Word e também o texto que você digitou.
5. Salve o seu documento com outro nome: “Vendendo Criatividade”.
6. Alinhe as duas margens do seu documento e dê uma tabulação em cada parágrafo.
7. Centralize o título, coloque em negrito, tamanho 19 cor azul.
8. Defina um espaçamento entre linhas de 1,5 nos parágrafos.
9. Mude a fonte dos parágrafos para Arial, 12, cor azul.
10. Faça um desenho simples no Paint e copie para o final do seu texto.
11. Visualize a impressão do seu documento.
12. Veja as estatísticas do seu texto: número de letras, palavras, parágrafos, etc.
13. Salve as alterações e feche o Word.
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EXERCÍCIOS DO WORD 2B

1. Digite o texto abaixo e salve em seu disquete com o nome PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO.
A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Antes de dormir ou quando temos um compromisso marcado, planejamos a que horas
acordar, o que vestir, qual caminho para chegar mais rápido. Enfim, a maior parte das nossas
ações é analisada, pensada para depois a ação ser concretizada. No mundo empresarial isso
também é feito. O planejamento estratégico é uma forma de maximizar resultados e
minimizar riscos.

O planejamento estratégico é o método pelo qual a empresa define a mobilização de
seus recursos para alcançar os objetivos propostos. É uma metodologia gerencial que permite
estabelecer o caminho a ser seguido pela empresa e, consequentemente, elevar o grau de
interação com os ambientes interno e externo.
No Planejamento Estratégico é estabelecido aonde a empresa quer chegar, orienta a
empresa das políticas de atuação junto ao mercado comprador e fornecedor, estabelece o
plano estratégico de atuação, estabelece objetivos e metas, conhece melhor os pontos fortes,
elimina os pontos fracos, visualiza as oportunidades externas, ajuda a conhecer e evitar as
ameaças externas e maior afetividade nas operações e nos resultados.
2. Corrija os erros de ortografia e gramática no seu texto.
3. Visualize a impressão do seu texto.
4. Alinhe (justifique) as margens direita e esquerda do seu texto.
5. Estabeleça uma tabulação de 2 cm para os parágrafos.
6. Mude a fonte do seus parágrafos para Comic Sans MS, tamanho 14, cor vermelho.
7. Desfaça o procedimento anterior.

8. Coloque os seus parágrafos na cor azul, fonte Arial, tamanho 11.
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9. Centralize o título, com todas as letras maiúsculas, cor vermelho, fonte Arial
Black, em negrito.
10. Salve as alterações do seu texto.
11. Visualize a impressão do documento.
12. Copie todo o seu texto com o título para um novo documento.
13. Salve esse novo documento com o nome PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO.
14. Selecione todo o seu texto e mude para a fonte Times New Roman, tamanho 12,
preto.
15. Estabeleça um espaçamento entre linhas de 18 pontos.
16. Mude a tabulação dos seus parágrafos para 3 cm.
17. Salve as alterações do seu texto e feche o Word.

Auto Resumo, Assistente do Office, Ortografia, Configurar Páginas e Alinhamentos
13
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Aula 03

1. Auto Resumo
O Auto Resumo do Word resume automaticamente pontos mais importantes de um
documento. O Word analisa o documento estatística e linguisticamente para determinar as
sentenças mais importantes e fornece a você um resumo personalizado baseado nesta análise.
Com o Auto Resumo, você pode realçar pontos importantes, ou até mesmo criar
automaticamente um resumo separado. Você tem controle total sobre o tamanho do resumo.
Para fazer um Auto Resumo do seu texto clique no menu Ferramentas e em seguida
no comando Auto Resumo. Existem 4 tipos de resumos, observe a figura abaixo:

2. Assistente do Office
O novo caractere do Assistente do Office no Word é um conjunto de
dicas sobre como usar recursos do Word com mais eficiência e localizar
visuais e instruções passo a passo para determinadas ações.

3. Ortografia e Gramática
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O Word verifica a ortografia utilizando seu dicionário principal, que contém a maioria
das palavras comuns. Se o Word encontrar uma palavra que não consta no dicionário
principal, ele exibe a palavra e lhe fornece opões para corrigir o possível erro.
Para verificar a Ortografia e Gramática do seu documento clique no Menu
Ferramentas e em seguida Ortografia e Gramática ou tecle F7.

4. Configurar Páginas
Através do Menu Arquivo, comando Configurar Páginas é possível configurar as
margens (superior, esquerda, inferior, direita, cabeçalho e rodapé) e o tipo de papel usado na
impressora. As configurações de páginas podem ser feita antes ou após a digitação de todo o
documento.
Através da janela abaixo você pode fazer as seguintes configurações:








Tamanho do Papel
Orientação
Margens
Cabeçalho e Rodapé
Números de Páginas
Números de linha
Alinhamento Vertical
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5. Alinhamentos
O Word está predefinido para alinhar seu texto à esquerda, produzindo uma margem
direita irregular. Entretanto, existem outras opções de alinhamento. O texto a ser alinhado
deverá ser selecionado.
Alinha somente a margem esquerda do seu documento.

Centraliza o texto selecionado, as margens esquerda e direita não ficam
selecionadas.

Alinha somente a margem direita do documento ou texto selecionado.
Alinhas ambas as margens (direita e esquerda) simultaneamente dando maior
estética ao documento.
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EXERCÍCIO DO WORD 3A
1. Digite o texto abaixo e salve no disquete com o nome MOTIVAÇÃO.
Afinal o que é motivação?
É ser feliz , é enxergar o mundo com outros olhos , é conquistar resultados , é superar
obstáculos , é ser persistente , é acreditar nos seus sonhos , é o que ?
Motivação segundo o dicionário é o ato de motivar;exposição de motivos ou causas ;
conjunto de fatores psicológicos, conscientes ou não, de ordem fisiológica, intelectual ou
afetiva, que determinam um certo tipo de conduta em alguém. Sendo assim Motivação está
intimamente ligado aos Motivos que segundo o dicionário é fato que levar uma pessoa a
algum estado ou atividade. Diante destas definições podemos supor que motivação é muito
mais do que imaginamos inicialmente ou seja é tudo isso e nada disso , talvez seja na
realidade a origem de tudo isso.
Motivação vem de motivos que estão ligados simplesmente ao que você quer da vida ,
e seus motivos são pessoais , intransferíveis e estão dentro da sua cabeça (e do coração
também) , logo seus motivos são abstratos e só têm significado pra você , por isso motivação
é algo tão pessoal , porque vêm de dentro. O grande problema é definir os motivos
verdadeiros , o que você quer , para assim dar realmente significado a sua luta diária , e não
mais somente viver das migalhas dos motivos dos outros.
Pare agora. Pense ! Medite ! Ore ! Repita tudo de novo até descobrir a essência de
seu(s) motivo(s) , aquele que você abdicaria a tudo para atingir , daria sua vida toda por ele.
Se você chegou a descobrir dentre os mais de 50 mil pensamentos gerados diariamente pelos
neurônios o seu motivo verdadeiro então agora dedique a sua vida para conquista-lo e você
conseguira ser feliz , enxergar o mundo com outros olhos , conquistar resultados , superar
obstáculos , ser persistente , acreditar nos seus sonhos e muito mais.
2. Corrija os erros ortográficos.
3. Coloque todo o seu texto com a fonte Arial, tamanho 11, com as duas margens
alinhadas e com uma tabulação de 1,5 cm.
4. O título deverá ser centralizado, todas as letras maiúsculas, em negrito.
5. Configure as margens do seu documento: Superior 3 cm, Esquerda 3 cm, Direita
2,5 cm e inferior 2 cm, no papel A4.
6. Mude o Assistente do Office para o da sua preferência.
7. Estabeleça um espaçamento entre linhas de 1,5 (uma linha e meia).
8. Visualize a impressão e salve as alterações.
9. Faça um resumo automático do seu texto para um novo documento.
10. Salve o resumo no seu disquete.
11. Feche os documentos e o Word.
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EXERCÍCIO DO WORD 3B

1. Digite o texto abaixo e salve no seu disquete.
A História da Internet

A Internet nasceu praticamente sem querer. Foi desenvolvida nos tempos remotos da
Guerra Fria com o nome de ArphaNet para manter a comunicação das bases militares dos
Estados Unidos, mesmo que o Pentágono fosse riscado do mapa por um ataque nuclear.
Quando a ameaça da Guerra Fria passou, ArphaNet tornou-se tão inútil que os militares já não
a consideravam tão importante para mantê-la sob a sua guarda. Foi assim permitido o acesso
aos cientistas que, mais tarde, cederam a rede para as universidades as quais, sucessivamente,
passaram-na para as universidades de outros países, permitindo que pesquisadores domésticos
a acessarem, até que mais de 5 milhões de pessoas já estavam conectadas com a rede e, para
cada nascimento, mais 4 se conectavam com a imensa teia da comunicação mundial.

Nos dias de hoje, não é mais um luxo ou simples questão de opção uma pessoa utilizar
e dominar o manuseio e serviços disponíveis na Internet, pois é considerado o maior sistema
de comunicação desenvolvido pelo homem.

Com o surgimento da World Wide Web, esse meio foi enriquecido. O conteúdo da
rede ficou mais atraente com a possibilidade de incorporar imagens e sons. Um novo sistema
de localização de arquivos criou um ambiente em que cada informação tem um endereço
único e pode ser encontrada por qualquer usuário da rede. Em síntese, a Internet é um
conjunto de redes de computadores interligadas que tem em comum um conjunto de
protocolos e serviços, de uma forma que os usuários conectados possam usufruir de serviços
de informação e comunicação de alcance mundial.

2. Verifique os erros de ortografia no seu texto.
3. Verifique as estatísticas do seu documento: número de palavras, letras, parágrafos,
linhas, etc.

4. Configure as margens do seu documento como pede abaixo:
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Superior:

3,5 cm

Esquerda:

3,5 cm

Inferior:

2,5 cm

Direita:

2,5 cm

Papel:

A4

Orientação:

Retrato

5. Coloque todo o seu texto na fonte COMIC SANS MS, tamanho 11, em azul.
6. Alinhe as margens esquerda e direita simultaneamente.
7. Defina um espaçamento entre linhas de 20 pontos.
8. Mude o espaçamento entre linhas para Duplo.
9. Agora defina o espaçamento entre linhas de 1,5 (uma linha e meia).
10. Dê uma tabulação nos parágrafos de 2,5 cm.
11. O título deverá estar centralizado, cor vermelho, em negrito, tamanho 22.
12. Salve as alterações do seu documento.
13. Agora salve uma cópia (Salvar como) com outro nome e utilizando uma senha de
proteção.
14. Visualize a impressão do seu documento.
15. Altere o Zoom para 75%, 50%, 100% e largura da página.
16. Salve o arquivo (Salvar Como), retirando a senha e com o mesmo nome (Obs.:
Substituir o arquivo existente).

Cabeçalho e Rodapé, Marcadores e Numeração, Localizar e Substituir.
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Aula 04
1. Cabeçalho e Rodapé
Um cabeçalho ou rodapé é um trecho de texto ou elemento gráfico geralmente
impresso no topo ou na base de todas as páginas do documento. O cabeçalho é impresso na
margem superior, o rodapé, na margem inferior.



No Menu Exibir clique em Cabeçalho e Rodapé



Na Barra de Ferramentas Cabeçalho e Rodapé clique sobre

para alternar entre o

cabeçalho e o rodapé.


Insira o texto ou elementos desejados e depois clique em Fechar.

2. Marcadores e Numeração
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É Possível criar listas numeradas ou com marcadores rapidamente, para que seja mais
fácil ler e entender um documento. Este recurso é bastante utilizado em lista de tópicos, a lista
poderá ser numerada (Numeração) ou enfatizada através de símbolos (Marcadores). Basta
selecionar a lista ou parágrafo e clicar na opção Marcadores e Numeração do menu
Formatar.

3. Localizar e Substituir

Podemos Localizar qualquer palavra, termo, sentença, parágrafo no texto e depois
substituir. Para isso clicamos na opção Localizar do menu Editar.

Em seguida na caixa de diálogo Localizar digitamos a palavra a ser encontrada no
texto e clicamos em Localizar Próxima. Se quisermos substituir a palavra localizada, basta
digitarmos a nova palavra no campo Substituir por e clicar em Substituir ou Substituir tudo.
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EXERCÍCIO DO WORD 4A

1. Digite o seguinte texto abaixo e salve em seu disquete com o nome BILL GATES.

William Henry Gates III, ou Bill Gates (28 de outubro de 1955, Seattle) é, em parceria
com o sócio Paul Allen, o fundador da Microsoft, maior e mais conhecida empresa de
software do mundo. Segundo a revista Forbes ele é atualmente o homem mais rico do mundo.
Quando a riqueza da família é considerada, sua família fica em segundo lugar atrás da Família
Walton.
Nascido em 28 de outubro de 1955 numa família de posses - o pai era advogado de
grandes empresas e a mãe pertenceu a diretoria de vários bancos - Gates frequentou as
melhores escolas particulares de Seattle, sua cidade natal, também participou do Movimento
Escoteiro ainda quando jovem. Foi admitido na prestigiosa Universidade de Harvard, mas
abandonou o curso de economia, para dedicar-se à Microsoft.
Enquanto estudava em Harvard desenvolveu junto com Paul Allen um interpretador da
linguagem BASIC para um dos primeiros computadores pessoais a ser lançado nos EUA - o
Altair 8800. Após um modesto sucesso na comercialização deste produto, Gates e Allen
fundaram a Microsoft, uma das primeiras empresas no mundo focada exclusivamente no
mercado de programas para computadores pessoais ou PCs.
Gates adquiriu ao longo dos anos uma fama de visionário (apostou no mercado de
software na época em que o hardware era considerado muito mais valioso) e de negociador
agressivo, chegando muitas vezes a ser acusado por concorrentes da Microsoft de utilizar
práticas comerciais desleais.

2. Verifique os erros de Ortografia e Gramática do seu texto.
3. Configure as margens do seu documento: superior 1,8 cm, esquerda 2,5 cm,
Direita 2 cm, Inferior 1,8 cm, Cabeçalho 2,3 cm, Rodapé 2,3 cm.
4. Centralize o Título, com todas as letras maiúsculas, em negrito, tamanho 19.
5. Justifique os parágrafos (duas margens alinhadas), com uma tabulação de 2 cm,
tamanho 11, fonte Arial.
6. Verifique as Estatísticas do seu texto.
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7. Localize a palavra “Microsoft” no texto.
8. Substitua todas as palavras “Microsoft” no texto por “Empresa de Softwares”.
9. Desfaça o procedimento anterior.
10. Localize todas as palavras “hardware” por “Computador”.
11. Crie o seguinte cabeçalho em seu documento: “A Biografia de Bill Gates”,
alinhado a esquerda, tamanho 10, fonte Arial, em negrito e itálico.
12. Crie o rodapé com o seguinte texto: “Connection Informática: Conexão com a
Tecnologia e Você”, centralizado, em negrito e itálico.
13. Retire as tabulações dos parágrafos.
14. Numere automaticamente os seus parágrafos no formato (Algarismos Romanos).
15. Retire a numeração e estabeleça Marcadores para os parágrafos.
16. Troque os marcadores utilizados para o “Símbolo Mouse”.
17. Retire os marcadores e numere os parágrafos no formato (1, 2, 3).
18. Mude o rodapé do seu documento, colocando o seu nome completo.
19. Salve as alterações do seu documento.
20. Visualize a impressão do documento.
21. Salve uma cópia deste documento com o nome “A Biografia de Bill Gates”.
22. Feche o documento e saia do Word.
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EXERCÍCIO DO WORD 4B

1. Antes de digitar o texto faça as seguintes configurações nas margens.

a) Margem Esquerda:

2,5 cm

b) Margem Direita:

2 cm

c) Margem Superior:

2,5 cm

d) Margem Inferior:

2 cm

2. Defina um espaçamento entre linhas de 1,5 (uma linha e meia).
3. Fonte Arial tamanho 11, com as duas margens alinhadas (justificadas).
4. Agora digite o texto abaixo.
O INÍCIO DA REDE GLOBO

O início da TV Globo como uma rede de emissoras afiliadas por todo o país se dá a
partir de 1969, quando entrou no ar o Jornal Nacional, primeiro telejornal em rede nacional,
ainda hoje transmitido pela emissora e líder de audiência nacional. O primeiro programa foi
apresentado por Hilton Gomes e Cid Moreira

A década de 1970 é o momento em que a Globo começa a construir o que seria
chamado de "Padrão Globo de Qualidade", em que o horário nobre é preenchido com duas
novelas de boa qualidade, encaixadas por um tele jornal curto e sintético, mais uma novela de
boa qualidade(a das oito) e depois linha de shows, filmes ou Globo Repórter, sempre com
bastante regularidade de horário e programação.

Este padrão seria decisivo para a conquista da liderança da audiência, pois, no final da
década de 1970, as duas grandes redes, Record e Tupi, estavam se deteriorando por falta de
recursos e estratégia, sobrando apenas a Globo como uma alternativa de certa qualidade
5. Salve com o nome “História da Rede Globo”.
6. Verifique e corrija os erros de ortografia e gramática.
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7. Alinhe as duas margens do seu texto com a fonte Arial, tamanho 12, azul.
8. Defina uma tabulação de 3 cm.
9. Centralize o título, com todas as letras maiúsculas, negrito, tamanho 17.
10. Selecione todo o seu texto e defina 1,5 (uma linha e meia) para o espaçamento
entre linhas.
11. Crie um cabeçalho com o texto: “O Surgimento da Rede Globo”, em negrito,
itálico, tamanho 10, fonte Arial, cor azul, alinhado no centro.
12. No rodapé digite seu nome completo centralizado, em negrito, itálico, tamanho 10,
cor vermelho, fonte Arial.
13. Retire a tabulação dos parágrafos.
14. Numere todos os parágrafos do seu documento.
15. Retire os numeradores dos parágrafos e coloque marcadores.
16. Verifique as estatísticas do seu documento.
17. Salve as alterações do seu documento.
18. Copie todo o seu texto para um novo documento.
19. Salve esse novo documento com outro nome.
20. Visualize a impressão do documento.
21. Feche o Word.
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Capitulação, Numeração de Páginas, Data e Hora, Inserir Figuras.
Aula 05
1. Capitular
Podemos Colocar as iniciais de um texto em Formato Capitular, como em livros. Esse
Formato nos dá a possibilidade de criar textos muito mais atraentes e profissionais, nos
exercícios a seguir vamos ver melhor o que é Capitular.

1. Selecione a primeira Letra do seu texto, em seguida clique No Menu Formatar em
seguida clique em Capitular.

2. Dê um clique em Capitular e clique em Ok.

Podemos alterar o tipo de letra, a altura e o espaçamento do capitular em relação ao
texto.
2. Numerando Páginas
Pode-se numerar as páginas do documento inserindo números de páginas como parte
de um cabeçalho ou rodapé. Além disso, podem-se incluir outras informações, como nome do
autor e data.
1. Para inserir números de páginas escolha Números de Páginas no menu Inserir.
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2. Em seguida escolha onde deverá ser numerada a página: no fim da página (rodapé)
ou no início da página (cabeçalho). Além disso escolha também o alinhamento.
3. Inserindo Data e Hora

Para Inserir data e hora automática no seu documento, posicione o cursor no local
onde deseja inserir a data ou hora. Em seguida escolha a opção Data e Hora do menu Inserir.

Escolha um formato de data ou de hora e clique em OK. Se quiser que a data ou a hora
inserida se atualize automaticamente marque a opção no canto inferior direito: “Atualizar
automaticamente”.
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4. Inserindo Figuras
O Microsoft Word possui um “gerenciador de Clip-Arts” que serve para organizar
todas as figuras que o acompanham. Vamos aprender a colocá-la em nosso texto.

Dê um clique no Menu Inserir, Aponte para Imagem, no quadro que aparece, dê um
clique na opção Clip-Arts.

Perceba que aparece uma cortina ao lado direito da tela, vamos conhecer suas
principais funções.

No campo procurar por: apague o texto existente e
digite: Computador, para confirmar dê um clique no
botão ir, ou, pressione a tecla Enter. Escolha uma figura
das que aparecerem (caso seja necessário utilize a barra de
rolagem), após escolhê-la, dê um clique sobre ela para
inseri-la.

Formatando uma Figura.

Quando inserimos uma Figura, podemos formatá-la
de acordo como queremos. Para isso iremos precisar de
uma Barra, chamada Barra da Imagem.

Para que esta barra possa estar disponível, nossa figura deve estar selecionada.

Se a figura não tiver selecionada, Dê um clique sobre ela para selecioná-la.

Quando selecionamos uma figura, aparecem quadradinhos em volta dela e um linha
com tonalidade mais forte realça o contorno dela. Os Quadradinhos são chamados de “Alças
de redimensionamento” é nela que propagamos o tamanho da figura.
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Vamos fazer um teste. Dê um clique em uma das alças e não solte, faça um
movimento para aumentá-la ou diminuí-la. Perceba que com estas alças, redimensionamos a
figura para o tamanho que desejarmos. Para confirmar é só soltar o botão.

Perceba que a Barra da Imagem, aparece quando a figura esta selecionada. Vamos
conhecer suas principais funções. Veja a figura abaixo:

Para saber o nome de cada função, passe o Mouse nelas, que ele lhe mostrará o nome
de cada item.
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EXERCÍCIO DO WORD 5A
1. Digite o texto abaixo e salve com o nome “Gerações dos Computadores”.
Primeira Geração: (1940 - 1952): Os primeiros computadores eram constituídos de
válvulas eletrônicas. Elas eram grandes, caras, lentas e queimavam com grande facilidade. O
computador tinha apenas uso científico e estava instalado nos grandes centros de pesquisa.
Isto caracterizou a Primeira Geração de Computadores. Estas válvulas eram ligadas por km de
fios ligados manualmente. Isto explica as enormes dimensões físicas dos computadores.
Durante a 1ª Geração a programação era feita diretamente em linguagem de máquina que
além de difícil era demorado
Segunda Geração: (1952 - 1964): Esta Geração foi originada pela revolução dos
Transistores os quais substituíram as volumosas válvulas. Houve uma enorme diminuição em
cabos e fios, tendo em vista que cada transistor substituía dezenas de válvulas. Desta maneira
os computadores tornaram-se consideravelmente menores e devido a isso, muito mais velozes.
O computador começa a ser utilizado nas grandes empresas. Tanto a válvula quanto o
transistor realizavam um processamento de cada vez. Com o desenvolvimento das técnicas de
integração, surgiram os Circuitos Integrados, onde numa pequena cápsula continha, várias
dezenas, centenas ou milhares de transistores, ocupando uma área menor que uma unha,
dando o nome de microprocessador (processador miniatura).
Terceira Geração: (1964 - 1971): A 3ª Geração surgiu com a utilização dos Circuitos
Integrados. Nesta geração os computadores podiam realizar vários processamentos
simultâneos. As técnicas de integração evoluíram de SSI (integração em pequena escala) para
MSI (integração em média escala), LSI (integração em grande escala) e VLSI (integração em
muito grande escala). Esta classificação é baseada na quantidade de componentes que o
integrado contém.A programação dos computadores desta geração foi facilitada pelo
aparecimento de linguagens orientadas para o problema específico. As linguagens são de
natureza universal e assemelham-se cada vez mais a linguagem do homem. As operações de
cálculos eram realizadas em bilionésimos de segundos.
Quarta Geração: (1971 - 1981): Tem como marco inicial o surgimento do
microprocessador, a redução no tamanho dos computadores foi muito grande. Surgem muitas
linguagens de alto-nível e nasce a teleinformática, transmissão de dados entre computadores
através de rede.

Quinta Geração: (1981 - ????): Surgimento do VLSI. Inteligência artificial, Altíssima
velocidade de processamento, alto grau de interatividade, etc.

2. Corrija os erros de ortografia e gramática.
3. Dê uma tabulação em cada parágrafo de 2 cm.
4. Configure as margens do seu documento a seu critério.
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5. Verifique as estatísticas do seu documento.
6. Defina um espaçamento entre linhas de 1,5 (uma linha e meia).
7. Alinhe as duas margens do seu texto.
8. Centralize o seu título, com todas as letras maiúsculas em negrito.
9. Crie um cabeçalho com o texto: “As Gerações dos Computadores”, em itálico,
negrito, centralizado, cor azul.
10. No rodapé, insira automaticamente a data atual no centro, em itálico, negrito, cor
azul, tamanho 10, fonte Arial.
11. Retire as tabulações dos parágrafos.
12. Coloque todas as iniciais dos parágrafos Capituladas.
13. Numere as páginas do seu documento no canto superior direito.
14. Insira uma figura de um computador no primeiro parágrafo do seu texto alinhada a
direita.
15. Insira uma figura como Marca D’água atrás do seu texto.
16. Salve as alterações do seu texto.
17. Visualize a impressão do seu documento.
18. Feche o documento e o Word.
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EXERCÍCIO DO WORD 5B

1. Digite o Texto abaixo e salve em seu disquete com o nome “World Wide Web”.
WORLD WIDE WEB

A World Wide Web (que significa "rede de alcance mundial", em inglês; também
conhecida como Web e WWW) é um sistema de documentos em hipermídia interligados que
é executado na Internet. Os documentos podem estar na forma de vídeos, sons, hipertextos e
figuras. Para visualizar a informação, pode-se usar um programa de computador chamado
navegador para descarregar informações (chamadas "documentos" ou "páginas") de
servidores web (ou "sítios") e mostrá-los na tela do usuário.
O usuário pode então seguir as hiperligações na página para outros documentos ou
mesmo enviar informações de volta para o servidor para interagir com ele. O ato de seguir
hiperligações é comumente chamado de "navegar" ou "surfar" na Web.
A Web (substantivo próprio) é diferente de web (substantivo comum), já que a Web
engloba toda a Internet. Outras webs existem em redes privadas (restritas) que podem ou não
fazer parte da Internet.
2. Configure as margens do seu documento: Esquerda e Superior 3 cm, Inferior e
Direita 2 cm; no papel A4.
3. Corrija os erros de ortografia e gramática.
4. Verifique as estatísticas do seu documento.
5. Defina um espaçamento entre linhas de 1,5 (uma linha e meia).
6. Faça uma formatação básica nesse texto: fonte, tamanho, cor, alinhamentos, etc.
7. Retire as tabulações existentes e Capitule as inicias dos parágrafos.
8. Localize as palavras “World Wide Web” e substitua-as por “Internet”.
9. Desfaça o procedimento anterior.
10. Coloque uma figura como Marca D’água atrás do texto.
11. Numere as páginas do documento no lado direito do rodapé.
12. Insira uma figura no lado esquerdo do primeiro parágrafo.
13. Visualize a impressão do seu documento, salve as alterações e feche o Word.
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Bordas e Sombreamento, Maiúsculas e Minúsculas, Inserindo Word Art, Colunas.
Aula 06
1. Bordas e Sombreamento
Agora iremos aprender a colocar um novo efeito em nosso texto, chamado Borda e
Sombreamento, ou seja, se quisermos colocar uma Borda em nossa página, ou somente em
volta do texto, contaremos com a ajuda deste recurso, além disso, podemos colocar um
preenchimento dentro de nosso texto de quisermos um visual Super legal.

1. Dê um clique no menu formatar e em seguida, clique em Bordas e
Sombreamento.
Aparecerá uma caixa de diálogo como mostra a figura abaixo: Vamos conhecê-la:

Na Guia Borda: nesta guia nós colocamos uma borda em volta do título ou até
mesmo somente do parágrafo.
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Na Guia Borda da Página: Inserimos uma Borda em nossa Folha inteira, ou seja, em
toda a extensão de nosso documento.

Na Guia Sombreamento: Inserimos uma determinada cor para o fundo dessa borda
que aplicamos.

2. Maiúsculas e Minúsculas
Com esta função, podemos definir se queremos que o texto fique todo em letras
Maiúsculas ou todas as letras em Minúsculas.

Digite o texto abaixo:

CURSOS DA CONNECTION INFORMÁTICA:

Digitação
Windows
Word
Excel
Power Point
Multimídia
Access
Corel Draw

Após selecionar a opção desejada, clicamos em OK.

Internet
Montagem e Manutenção
Redes
Para converter toda essa lista com todas as letras em maiúsculas, primeiro
selecionamos, depois clicamos em Maiúsculas e Minúsculas do menu Formatar.
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3. Inserindo Word Art
Para inserirmos um WORDART clicamos no Botão

da barra de ferramentas

Desenho.

Aparecerá a tela abaixo:

Agora é só você escolher o modelo de texto.
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Pronto Aparecerá o WordArt que você escolheu, em seu Estilo e o texto que você
digitou.

4. Texto em Colunas
Digite o Texto Abaixo:

O Microsoft Word é um editor de textos criado pela empresa de Bill Gates, a
Microsoft. É um programa que permite a digitação e edição de documentos em textos, além
de fazer tabelas, textos artísticos (Word Art) e permitir a utilização de Figuras.

Para transformar esse
texto

em

colunas,

basta selecionarmos e
clicar

no

menu

Formatar e na opção
Colunas.

Escolha a quantidade
de colunas, se quiser
separe as colunas com
uma linha e defina os
espaços entre colunas.
Agora veja como ficou nosso exemplo:

O Microsoft Word é um editor de

digitação e edição de documentos em textos,

textos criado pela empresa de Bill Gates, a

além de fazer tabelas, textos artísticos (Word

Microsoft. É um programa que permite a

Art) e permitir a utilização de Figuras.
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EXERCÍCIO DO WORD 6A

1. Digite o texto abaixo e salve em seu disquete utilizando uma senha de proteção.

SOFTWARE - PROGRAMA DE COMPUTADOR

Um programa é um conjunto de instruções para o processador (linguagem de
máquina). Entretanto, pode-se utilizar uma Linguagens de Programação, que traduza
comandos em instruções para o processador. Normalmente, programas de computador são
escritos em linguagens de programação, pois estas foram projetadas para se aproximar das
linguagens usadas por seres humanos. Raramente linguagem de máquina é usada para
desenvolver um programa.
Alguns softwares feitos para usos específicos, como por exemplo software embarcado
ou software embutido ainda é feito em linguagem de máquina para aumentar a velocidade ou
diminuir o espaço consumido. Em todo caso, a melhoria dos processadores dedicados também
vem diminuindo essa prática, sendo C uma linguagem típica para esse tipo de projeto. Essa
prática, porém, vem caindo em desuso, principalmente devido a grande complexidade dos
processadores atuais, dos sistemas operacionais e dos problemas tratados. Muito mais
raramente, realmente apenas em casos excepcionais, é utilizado o código de máquina, a
representação numérica utilizada diretamente pelo processador.
O Programa tem que ser "carregado" na memória principal para ser executado (vide
Computador). Após carregar o programa, o computador entra em funcionamento, executando
outros programas. As instruções de um programa aplicativo podem ser passadas para o
sistema ou diretamente para o hardware, que recebe as instruções na forma de linguagem de
máquina.
2. Corrija os erros de ortografia do seu texto.
3. Configure as margens do seu documento:
Superior: 1,7 cm
Esquerda: 3 cm
Direita:

2 cm

Inferior:

1,7 cm
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4. Alinhe as duas margens do seu texto, com a fonte Arial tamanho 11.
5. Defina uma tabulação de 2 cm para os parágrafos.
6. Centralize o título com todas as letras maiúsculas, em negrito, tamanho 19.
7. Retire as tabulações dos parágrafos.
8. Numere os parágrafos automaticamente.
9. Desfaça o procedimento anterior.
10. Transforme seu texto em Três Colunas separadas por uma linha com um espaço de
0,6 cm entre as colunas.
11. Desfaça o procedimento anterior.
12. Transforme seu texto em 2 Colunas com um alinha separando e um espaço de 0,7
cm entre as colunas.
13. Capitule as iniciais dos parágrafos.
14. Volte o seu texto para somente uma coluna.
15. Coloque um sombreamento de 40% amarelo no terceiro parágrafo com uma borda
de caixa azul.
16. Coloque uma borda inferior vermelha no título.
17. Crie um cabeçalho com o texto: Connection Informática, em negrito, centralizado
e um sombreamento 10% cinza.
18. No rodapé, digite seu nome, no centro, em negrito, tamanho 10 com um
sombreamento verde claro.
19. Coloque o seu nome no final do texto usando os recursos do Word Art.
20. Salve as alterações do seu documento.
21. Visualize a impressão.
22. Feche o Word.
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EXERCÍCIO DO WORD 6B

1. Digite o texto abaixo e salve com o nome “Hardware”.

HARDWARE

O Hardware, Material ou Ferramental é a parte física do computador, ou seja, é o
conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados e placas, que se comunicam através
de barramentos. Em contraposição ao hardware, o software é a parte lógica, ou seja, o
conjunto de instruções e dados que é processado pelos circuitos eletrônicos do hardware.
Toda interação dos usuários de computadores modernos é realizada através do software, que é
a camada, colocada sobre o hardware, que transforma o computador em algo útil para o ser
humano.

ARQUITETURA ABERTA
A arquitetura aberta, (atualmente mais utilizada, criada inicialmente pela IBM) é a
mais aceita atualmente, e consiste em permitir que outras empresas fabriquem computadores
com a mesma arquitectura permitindo que o usuário tenha uma gama maior de opções e possa
montar seu próprio computador de acordo com suas necessidades e com custos que se
enquadrem com cada usuário.

ARQUITETURA FECHADA

A Arquitetura fechada, consiste em não permitir, ou ter controlo sobre as empresas
que fabricam computadores dessa arquitectura, isso faz com que os conflitos de hardware
diminuam muito fazendo com que o computador funcione mais rápido e aumentando a
qualidade do computador. No entanto, nesse tipo de arquitetura o utilizador está restringido a
escolher de entre os produtos da empresa e não pode montar o seu próprio computador.
2. Corrija os erros de Ortografia e Gramática.
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3. Alinhe as duas margens do seu texto.
4. Os Títulos deverão estar com todas as letras maiúsculas, em negrito, tamanho 20,
fonte Arial Black, e um sombreamento 100% (Sólido Preto).
5. Defina uma tabulação de 3 cm para os parágrafos.
6. Deixe seu texto sem tabulações.
7. Retire os sombreamentos dos títulos.
8. Transforme em 2 colunas separadas por uma linha e um espaçamento entre elas de
0,7 cm.
9. Coloque todas as iniciais capituladas.
10. Retire as letras Capituladas voltando ao normal.
11. Volte seu texto para uma coluna.
12. Dê uma tabulação de 4 cm para cada parágrafo.
13. Insira uma figura no lado direito do primeiro parágrafo.
14. Coloque seu nome através do Word Art como Marca D’água atrás do texto.
15. Verifique as estatísticas do documento.
16. Insira a data e hora no final do seu texto.
17. Coloque uma borda de página.
18. Coloque um sombreamento verde claro no segundo parágrafo do seu texto.
19. Visualize a impressão do documento.
20. Salve as alterações e feche o Word.

40

MICROSOFT WORD 2003

Fazendo Tabelas, Símbolos e Imprimindo.
Aula 07
1. Fazendo Tabelas

Tabela é um excelente recurso do
Word, e tão importante que até ganhou
um menu de comandos próprio. A
importância

da

tabela

deve-se

à

visualização que ela nos proporciona
agrupando textos e números em linhas e
colunas.

Linhas: é um espaço horizontal.
Colunas: é um espaço vertical.
Célula: é o encontro de uma
linha com uma coluna. Ex: Linha 1 com Coluna A, forma a CÉLULA A1.

Para Criar uma tabela deve-se seguir os seguintes procedimentos:

a) Clique no Menu Tabela e selecione Inserir > Tabela;
b) Em seguida aparecerá a janela como mostra a figura acima: defina o número de
linhas e colunas para a sua tabela e depois clique em OK;
c) Em seguida é só digitar os dados e formatar sua tabela.

Para treinarmos, vamos fazer o exemplo abaixo:
DESPESA
Aluguel
Plano de Saúde
Água
Luz
Telefone
Diversos
TOTAL R$

VALOR R$
500,00
150,00
20,00
55,00
98,00
200,00

DIA DE VENCIMENTO
15
10
05
08
27
01

41

MICROSOFT WORD 2003

d) Faça o cálculo automático da coluna VALOR R$, através do comando FÓRMULA
do menu TABELA;
e) Faça uma formatação da tabela: Fonte, cores, negrito, itálico, bordas e
sombreamento a seu critério.
Se preferir você pode selecionar toda a sua tabela e aplicar a AUTOFORMATAÇÃO
da tabela, através do menu TABELA, comando AUTO FORMATAÇÃO DA TABELA:

Escolha o
modelo desejado
na lista.

Veja o exemplo do
modelo na
Visualização a ser
aplicado em sua
tabela.

Após escolher o modelo na lista, basta clicar em “Aplicar” e a sua tabela terá a
formatação igual ao modelo escolhido.
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2. Inserindo Símbolos

A opção “Símbolo” do menu INSERIR é bastante utilizada em textos comerciais,
panfletos, cartas, etc. Basta escolher o símbolo como mostra a figura abaixo e clicar em
Inserir.

Obs.: Para inserir o símbolo no local desejado, primeiro você deve posicionar o Cursor
na linha e local certo a ser inserido o símbolo.
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3. Imprimindo

Imprimir um documento é muito simples. Você pode imprimir:
a) Todas as páginas do seu documento;
b) Somente a página em edição:
c) E um intervalo de páginas (Ex: da página 3 até a página 12) você utiliza a opção
Páginas e digita 3-12. Você utiliza - (hífen) e ; (ponto e vírgula) para vários
intervalos.
Selecione a impressora instalada em seu
computador se tiver mais de uma.

Defina o número
de cópias.

Todas:

Imprime todas as páginas do documento.

Página atual: Imprime somente a página onde o Cursor está posicionado.
Páginas:

Imprime um intervalo de páginas. (Ex: 3-12).

Seleção:

Imprime somente o parágrafo ou texto selecionado.
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EXERCÍCIO DO WORD 7A
1. Crie a seguinte tabela abaixo:

LISTA DE CONTATO DE AMIGOS
Nome

Sobrenome

Data de Aniversário

Telefone

Astrogildo

Nunes

01/08

9609 8255

Cremilda

Jupilde

25/12

8346 8293

Ambrozio

Lobo

03/07

9199 0199

Jurema

Belina

10/05

8546 7895

Doralice

Silva

13/01

9911 1199

2. Salve essa tabela com o nome “Contato com meus Amigos”, utilizando uma senha
de proteção.
3. Centralize os dados das Linhas 1 e 2, em negrito.
4. Defina um sombreamento cinza 20% na primeira linha (Título).
5. Coloque as bordas da Tabela em azul.
6. Defina para a altura das linhas da tabela 0,8 cm.
7. Centralize todos os dados Verticalmente.
8. Acrescente 2 linhas em branco entre “Cremilda e Ambrózio” e preencha com os
nomes de duas pessoas, sobrenome, data de aniversário e telefone.
9. Exclua a linha “Doralice” com todos os seus dados.
10. Defina para altura das linhas 1 cm.
11. Organize os dados da tabela em ordem alfabética pelo nome.
12. Agora organize os dados da tabela em ordem alfabética pelo sobrenome.
13. Organize os dados da tabela em ordem crescente pela data de aniversário.
14. Através da Auto Formatação da Tabela aplique o estilo “Tabela com efeito 3D 3”.
15. Visualize a impressão
16. Salve as alterações e feche o Word.
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EXERCÍCIO DO WORD 7B

1. Crie a tabela abaixo:

MINHAS NOTAS
Disciplinas

1º Bimestre

2º Bimestre

3º Bimestre

4º Bimestre

Português

8,5

9,5

7,8

7,7

Matemática

7,3

8,1

9,2

9,6

Biologia

9,0

8,9

7,4

6,9

Geografia

9,8

5,5

7,8

9,9

História

8,6

8,3

9,3

9,4

Artes

10,0

9,8

10,0

10,0

Religião

7,0

8,8

9,8

10,0

Inglês

8,8

8,7

10,0

7,3

2. Salve em seu disquete com o nome “Minhas Notas”.
3. Organize os dados em ordem alfabética pelas disciplinas.
4. Defina um sombreamento amarelo 50% das Linhas 1 e 2.
5. Coloque as bordas em azul escuro.
6. Defina 0,7 cm para altura das linhas.
7. Centralize todos os dados verticalmente.
8. Através da Auto Formatação escolha um estilo para a sua tabela.
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EXERCÍCIO DO WORD 7C
1. Abra o Microsoft Word.
2. Configure as margens do seu documento: Superior 2 cm, Esquerda 3 cm, Direita 2
cm, Inferior 2 cm, Cabeçalho 2,5 cm, Rodapé 2,5 cm, Papel A4.
3. Crie um cabeçalho com o texto: “Revisando o Aprendizado do Word”, com todas
as letras maiúsculas, em negrito, fonte Arial, tamanho 10, cor vermelho e uma
Borda inferior Azul.
4. No Rodapé digite “seu nome completo” em negrito, tamanho 10, fonte Arial, cor
vermelho, com uma Borda superior Azul.
5. Numere as páginas do seu documento no canto inferior direito (rodapé).
6. Selecione a fonte Arial, tamanho 11, e clique em Justificar (a medida que você
digita o texto já vai sendo alinhado).
7. Agora digite o texto abaixo:

ITABERAÍ - COMO TUDO COMEÇOU

No ano de 1774 - Devido a uma grande geada, o segundo Governador do estado de
Goiás, Dom José de Vasconcelos Sobral, viu seu gado ansiando por alimento e, ao mesmo
tempo procurando pasto em outras regiões, se viu com a necessidade de deslocar seu gado
para as margens do Rio das Pedras, onde a vegetação era fresca e virgem. Na região morava
Salvador Pedroso de Campos (mais tarde conhecido como Capitão-Mor, fundador de
Itaberaí), em uma fazenda chamada Palmital, onde se encontrava um pequeno curral, no qual
fez com que o pequeno arraial habitado por roceiros, fosse chamado por um bom tempo de
“Curralinho” em 1760.
Alguns anos mais tarde, Curralinho já era um povoado onde localizava cerca de 50
casas divididas em duas ruas ainda hoje existentes: a Rua Padre Pedro e Benedito Constant da
Fonseca. Além das ruas foi construída uma grande praça e a Igreja Nossa Senhora D’Abadia
em seu centro, devido a devoção dos roceiros pela mesma. Em 09 de Novembro de 1868, o
antigo Curralinho foi emancipado, desmembrando-se da cidade de Goiás e elevada à categoria
de Vila, cujo recebeu o nome de Nossa Senhora D’Abadia do Curralinho.
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Em 1885, sob a influência do Brigadeiro Felicíssimo do Espírito Santo, a Vila passou
a ser Município. Em 1903, Curralinho foi elevada à categoria de Cidade, e em 05 de agosto de
1924, o Deputado Coronel Benedito Pinheiro de Abreu, deu a iniciativa para a aprovação da
mudança do nome Curralinho para Itaberaí; palavra indígena, Tupi-Guarani, que significa Rio
das Pedras Brilhantes.

8. Salve no seu disquete com o nome “A História de Itaberaí”.
9. Verifique os erros de ortografia e gramática.
10. Verifique as estatísticas do seu texto.
11. Alinhe as duas margens do seu texto, com a fonte COMIC SANS MS, tamanho 11,
cor azul.
12. Centralize o título com todas as letras maiúsculas, negrito, tamanho 19, cor
vermelho.
13. Numere todos os parágrafos do seu texto.
14. Coloque um sombreamento de 40% amarelo e uma borda verde de caixa no título.
15. Retire os numeradores dos parágrafos e defina uma tabulação de 2 cm para os
parágrafos.
16. Coloque uma borda de página em seu documento.
17. Digite no cabeçalho: Aprendendo o Word, alinhado no centro, todas as letras em
maiúsculas com uma borda inferior verde.
18. Digite seu nome no rodapé, centralizado, cor vermelho, em negrito, itálico, com
uma borda superior vermelha.
19. Retire as tabulações dos parágrafos e capitule as iniciais.
20. Numere as páginas do seu documento no lado direito do rodapé.
21. Insira uma figura como marca D’água.
22. Visualize a impressão do seu documento.
23. Salve as alterações do seu documento.
24. Feche o Word.
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