
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Av. Mauro Ramos, 950, centro 88020-300 – Florianópolis/SC  

Fone: (48) 3221 0561        http://www.ifsc.edu.br 

http://www.florianopolis.ifsc.edu.br/~geomensura                                                                      

Informática Básica 
 
 
 

 
 

Editor de Textos 
 
 
 

 
 
 
 

Microsoft Word 2010 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2010 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Av. Mauro Ramos, 950, centro 88020-300 – Florianópolis/SC  

Fone: (48) 3221 0561        http://www.ifsc.edu.br 

http://www.florianopolis.ifsc.edu.br/~geomensura                                                                    Word 2010                  2 

 
ÍNDICE 

A JANELA DO WORD 2010 ...................................................................................................................... 4 
ELEMENTOS PRINCIPAIS ......................................................................................................................... 4 
ELEMENTOS DA JANELA ......................................................................................................................... 5 
DESVENDANDO O TECLADO ................................................................................................................... 5 
ELEMENTOS COMUNS ............................................................................................................................ 6 
FUNÇÕES AUTOMÁTICAS ....................................................................................................................... 6 
SELECIONANDO COM O MOUSE ............................................................................................................. 6 
SELECIONANDO ALEATORIAMENTE ........................................................................................................ 6 
SELECIONANDO UM FAIXA QUADRADA .................................................................................................. 6 
UTILIZANDO O TECLADO ........................................................................................................................ 6 
CORRIGINDO ERROS DE DIGITAÇÃO ........................................................................................................ 7 
GUIA ARQUIVO ...................................................................................................................................... 7 
GUIA PÁGINA INICIAL ............................................................................................................................. 8 
GRUPO ÁREA DE TRANFERÊNCIA ............................................................................................................. 8 
RECORTANDO .................................................................................................................................................... 8 
COPIANDO ......................................................................................................................................................... 8 
PINCEL ................................................................................................................................................................ 8 
FORMATAÇÃO DE TEXTOS ...................................................................................................................... 9 
JANELA FLUTUANTE ........................................................................................................................................... 9 
OPÇÕES VIA TECLADO ........................................................................................................................................ 9 
GRUPO FONTE ...................................................................................................................................... 10 
CAIXA FORMATAR FONTE ................................................................................................................................ 10 
SOBRESCRITO E SUBSCRITO ............................................................................................................................. 10 
MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS .......................................................................................................................... 10 
GRUPO PARÁGRAFO ............................................................................................................................ 11 
CAIXA PARÁGRAFO .......................................................................................................................................... 11 
MARCADORES E NUMERAÇÃO ........................................................................................................................ 11 
CLASSIFICAR ..................................................................................................................................................... 11 
ALINHAMENTOS .............................................................................................................................................. 12 
ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS ........................................................................................................................ 12 
SOMBREAMENTO ............................................................................................................................................ 12 
BORDAS ........................................................................................................................................................... 12 
GRUPO ESTILO ..................................................................................................................................... 12 
GRUPO EDIÇÃO .................................................................................................................................... 12 
LOCALIZAR PALAVRAS ...................................................................................................................................... 12 
SUBSTITUIR ...................................................................................................................................................... 13 
SELECIONAR ..................................................................................................................................................... 13 
GUIA INSERIR ....................................................................................................................................... 13 
GRUPO PÁGINAS .................................................................................................................................. 13 
GRUPO TABELAS .................................................................................................................................. 13 
MESCLANDO CÉLUAS ....................................................................................................................................... 14 
DIVIDIR CÉLULAS .............................................................................................................................................. 14 
BORDAS EM UMA CÉLULA ............................................................................................................................... 14 
GRUPO ILUSTRAÇÕES ........................................................................................................................... 14 
IMAGEM .......................................................................................................................................................... 14 
CLIP-ART........................................................................................................................................................... 14 
FORMAS ........................................................................................................................................................... 14 
GRÁFICO .......................................................................................................................................................... 15 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Av. Mauro Ramos, 950, centro 88020-300 – Florianópolis/SC  

Fone: (48) 3221 0561        http://www.ifsc.edu.br 

http://www.florianopolis.ifsc.edu.br/~geomensura                                                                    Word 2010                  3 

GRUPO LINKS ....................................................................................................................................... 16 
GRUPO CABEÇALHO E RODAPÉ ............................................................................................................. 16 
CABEÇALHO ..................................................................................................................................................... 16 
RODAPÉ ........................................................................................................................................................... 16 
NÚMERO DE PÁGINA ....................................................................................................................................... 16 
NÃO MOSTRAR NÚMERO NA 1ª PÁGINA ......................................................................................................... 16 
GRUPO TEXTO ...................................................................................................................................... 17 
CAIXA DE TEXTO ............................................................................................................................................... 17 
WORDART ........................................................................................................................................................ 17 
LETRA CAPITULAR ............................................................................................................................................ 17 
DATA E HORA ................................................................................................................................................... 17 
GRUPO SÍMBOLOS................................................................................................................................ 17 
EQUAÇÕES ....................................................................................................................................................... 17 
SÍMBOLOS ........................................................................................................................................................ 17 
GUIA LAYOUT DA PÁGINA .................................................................................................................... 17 
GRUPO CONFIGURAR PÁGINA .............................................................................................................. 18 
MARGENS ........................................................................................................................................................ 18 
ORIENTAÇÃO ................................................................................................................................................... 19 
TAMANHO ....................................................................................................................................................... 19 
COLUNAS ......................................................................................................................................................... 19 
QUEBRAS ......................................................................................................................................................... 19 
HIFENIZAÇÃO ................................................................................................................................................... 19 
GRUPO PLANO DE FUNDO DA PÁGINA .................................................................................................. 19 
MARCA D’ÁGUA ............................................................................................................................................... 19 
COR DA PÁGINA ............................................................................................................................................... 19 
BORDAS DA PÁGINA ........................................................................................................................................ 19 
GUIA REVISÃO ..................................................................................................................................... 20 
GRUPO REVISÃO DE TEXTO ................................................................................................................... 20 
ORTOGRAFIA E GRAMÁTICA ............................................................................................................................ 20 
TRADUZIR......................................................................................................................................................... 21 
GUIA EXIBIÇÃO .................................................................................................................................... 21 
MODOS DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO ................................................................................................. 21 
MOSTRAR/OCULTAR ............................................................................................................................ 21 
ZOOM .................................................................................................................................................. 22 
JANELA – ALTERNAR ENTRE JANELAS..................................................................................................... 22 
OUTRAS FUNÇOES ................................................................................................................................ 22 
DEFINIR UMA SENHA PARA UMA PASTA DE TRABALHO ......................................................................... 22 
ABRINDO UM DOCUMENTO COM SENHA .............................................................................................. 22 
TABULAÇÕES ....................................................................................................................................... 23 
VISUALIZAR IMPRESSÃO/IMPRIMIR ...................................................................................................... 24 
IMPRIMIR ......................................................................................................................................................... 24 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA................................................................................................................. 25 
 
 
 
 
 
 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Av. Mauro Ramos, 950, centro 88020-300 – Florianópolis/SC  

Fone: (48) 3221 0561        http://www.ifsc.edu.br 

http://www.florianopolis.ifsc.edu.br/~geomensura                                                                    Word 2010                  4 

 
A JANELA DO WORD 2010 
 

 
 

 

ELEMENTOS PRINCIPAIS 
 
EXISTEM TRÊS ELEMENTOS PRINCIPAIS NA FAIXA DE OPÇÕES: 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - As GUIAS situam-se na parte superior da Faixa de Opções. Cada uma delas representa uma área de 
atividade. 
 
2 - Os GRUPOS são conjuntos de comandos relacionados exibidos juntos nas guias. Os grupos reúnem 
todos os comandos de que você provavelmente precisará para um tipo de tarefa. 
 
3 - Os COMANDOS são organizados em grupos. Um comando pode ser um botão, um menu ou uma caixa 
na qual você digita informações. 
 

Barra de Título 

Régua 

Barra de Status 

Barra de Inserção 

Área de Trabalho 

Modos de Exibição 
e Zoom 

1 

3 

2 

Régua 

Barra de Rolagem 
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ELEMENTOS DA JANELA 
 

A Guia Arquivo Utilizado para abrir, fechar, salvar e imprimir arquivos, entre outros 

1 Salvar Clique para salvar seu arquivo 

2 Desfazer Desfaz sua ultima ação 

3 Refazer Refaz sua ultima ação 

C Guia Página Inicial Utilizada para formatar o texto 

Y Guia Inserir Utilizada para inserir tabelas, desenhos, símbolos ao texto 

P Guia Layout da Página Utilizada para formatar a orientação, tamanho de sua página 

S Guia Referências Utilizada para personalizar seu texto com notas e legendas 

O Guia Correspondência Utilizada para criar envelopes, etiquetas 

V Guia Revisão Utilizada para corrigir e traduzir o texto 

J1 Guia Exibição Utilizada para visualizar modos diferentes a página 

 Barra de título Identifica o nome programa e nome do arquivo que estiver sendo usado 

 Réguas Permitem manipular as margens em seus documentos 

 Área de trabalho Local reservado para a criação e manipulação de seus documentos 

 Barras de rolagem Rolam a tela para exibir partes de documentos que não estejam visíveis 

 Barra de inserção Barra intermitente que indica a posição do cursor em um documento 

 Barra de status Exibe informações adicionais referentes ao documento manipulado 

 
 
DESVENDANDO O TECLADO 
 

Esc Abandona algumas janelas 

F4 Repete a última ação 

Tab Muda de células e cria linhas nas tabelas 

Caps Lock Ativa o teclado para digitação em maiúsculas 

Shift Alterna letras em maiúsculas/minúsculas e ativa a segunda função das teclas 

Alt Ativa os menus 

Alt Gr Ativa a terceira função de algumas teclas 

Seta e janela Funciona como o botão direito do mouse 

Enter Cria linhas 

Backspace Cada toque nesta tecla apaga um caractere à esquerda da barra de inserção 

Delete Cada toque nesta tecla apaga um caractere à direita da barra de inserção 

Setas de direção Movimentam a barra de inserção sem alterar o texto digitado 

Home Leva a barra de inserção para o início da linha 

End Leva a barra de inserção para o fim da linha digitada 

Num Lock Ativa o teclado numérico 

Page UP Pedaços da folha para cima 

Page Down Pedaços da folha para baixo 
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ELEMENTOS COMUNS 
 
São fundamentais nas janelas manipuladas no Word XP, é importante conhecê-los para facilitar o trabalho. 

Formato Nome Formato Nome 

I Barra de Inserção I Barra-I ou I-Viga 

I Posicionador ─ Marca de Final de Documento 

 Marca de AutoCorreção   

 Barra de Inserção: Barra intermitente que indica a posição do cursor em um documento  
 Barra-I ou I-Viga: Representa o ponteiro do mouse quando posicionado sobre o texto 
 Posicionador: Posicione o ponteiro do mouse em qualquer lugar e de dois cliques 
 Marca de Final de Arquivo: Destaca a última linha de um documento 
 Marca de AutoCorreção: Aparece toda a vez que o Word 2010 corrige uma palavra 

  
 

FUNÇÕES AUTOMÁTICAS 
 

 Corrige a primeira letra das palavras próprias e início de linha. 
 Digitou aSSIM arruma Assim, e ainda apaga o Caps Lock. 
 Acentua várias palavras. 

Obs: Toda vez que Word 2010 fizer algo que você não queira basta utilizar o teclado CTRL + Z 
 

SELECIONANDO COM O MOUSE 
 

Formato do ponteiro Para selecionar Formato do ponteiro Para selecionar 

Seta branca Uma linha inteira I maiúsculo Texto em sequência 

Alt + I Maiúsculo O texto na vertical Seta preta Linha ou coluna de uma tabela 

Dois Cliques Uma palavra inteira Três cliques Um parágrafo 

 

SELECIONANDO ALEATORIAMENTE 
 
O ponteiro do mouse estando no formato de seta branca ou I maiúsculo, selecione a área desejada e 
depois basta manter pressionada a tecla CTRL e ir selecionando os outros itens. 
 

SELECIONANDO UM FAIXA QUADRADA 
 
O ponteiro do mouse no formato de I maiúsculo pressione a tecla Alt e arraste o ponteiro do mouse. 
 

UTILIZANDO O TECLADO 
 

Teclas Para selecionar 

Shift + seta p/ direita Caracteres à direita da barra de inserção 

Shift + seta p/ esquerda Caracteres à esquerda da barra de inserção 

Shift + Home Da posição da barra de inserção para o inicio da linha 

Shift + End Da posição da barra de inserção para o fim da linha 

CTRL + Shift + seta p/ direita Palavra à direita da barra de inserção 

CTRL + Shift + seta p/ esquerda Palavra à direita da barra de inserção 

CTRL + Shift + Home Da posição da barra de inserção até o inicio do texto 

CTRL + Shift + End Da posição da barra de inserção até o fim do texto 

CTRL + T Seleciona tudo 
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CORRIGINDO ERROS DE DIGITAÇÃO 
 
O Word 2010 sublinha de vermelho toda a palavra digitada errada ou que não possua em seu dicionário. 
Ou sublinha de verde os erros de concordância em singular e plural. 
Caso ocorra uma dessas situações você deve posicionar o ponteiro do mouse em cima do erro e clicar com 
o botão direito do mouse, abrira a seguinte janela: 

 
 

GUIA ARQUIVO  
 

 

Coloca a palavra no dicionário 

Sugestões 

Ignora todas escritas desta forma 

Mais sugestões 

Outra janela com mais sugestões 

Possibilita a toca de idioma 
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GUIA PÁGINA INICIAL  
 
GRUPO ÁREA DE TRANFERÊNCIA 
Quatro comandos, Colar, Recortar, Copiar e o Pincel, são fundamentais para o domínio de editor de texto. 

RECORTANDO 

Remova algo selecionado e o coloque na área de transferência, (para depois colar em outro lugar). Para 
recortar, temos três opções: na Guia Início, no Grupo Área de Transferência o comando Recortar, o botão 
direito do mouse ou o teclado CTRL + X. 
Antes de recortar é necessário selecionar o que você deseja mover de lugar. 
 

                         
                                                                                                          Utilizando o Botão direito do Mouse 
 
Para finalizar a operação, posicione a barra de inserção no local onde deseja colocar o que foi recortado. 
Para Colar, temos três opções: na Guia Início, no Grupo Área de Transferência o comando Colar, o botão 
direito do mouse ou o teclado CTRL + V. 
 

COPIANDO 

Possibilita que você faça uma ou várias copias de algo selecionado e o coloque na área de transferência. 
Para copiar, temos três opções: na Guia Início, no Grupo Área de Transferência o comando Copiar, o botão 
direito do mouse ou o teclado CTRL + C. 
Para finalizar a operação, posicione a barra de inserção no local onde deseja colocar o que foi recortado. 
Para Colar, temos três opções: na Guia Início, no Grupo Área de Transferência o comando Colar, o botão 
direito do mouse ou o teclado CTRL + V. 
 

PINCEL 

Copia formatos de um texto para outro. Selecione um texto já formatado e clique no pincel depois 
selecione o outro texto, ele ficara idêntico. Dica para selecionar o já formatado de 3 cliques para copiar 
todos os formatos. 
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FORMATAÇÃO DE TEXTOS  

JANELA FLUTUANTE 

Modificar os textos em suas formas, tamanhos e efeitos, utilizando janela de atalho do Word 2010 
Digite o seu nome e selecione-o automaticamente aparece à janela abaixo. 
 

 
 

Fonte Vários tipos de letras 

Tamanho Vários tamanhos de letras 

Aumentar Aumenta o tamanho da fonte  

Reduzir Diminui o tamanho da fonte 

Estilos Vários modelos prontos 

Pincel Copia formatos de um texto para outro 

N e I Negrito e Itálico 

Centralizar Posiciona o texto ao centro da página 

Realce Preenche com uma cor o fundo do texto 

Diminui recuo Diminui o recuo de um marcador 

Aumentar recuo Aumenta o recuo de um marcador 

Marcador Define um tipo de marcador a uma lista 

 

OPÇÕES VIA TECLADO 

 

Teclas Para Teclas Para 

CTRL + N Ativa/desativa negrito CTRL + D Abre a janela da fonte 

CTRL + I Ativa/desativa itálico CTRL + E Centralizar o texto 

CTRL + S Ativa/desativa sublinhado CTRL + J Justificar o texto 

CTRL + ] Aumenta a letra CTRL + Q Alinhar à esquerda 

CTRL + [ Diminui a letra CTRL + B Salvar 

Shift + F3 Altera de maiúscula/minúscula   
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GRUPO FONTE 
Este grupo oferece os seguintes comandos: Fonte, Tamanho Da Fonte, Aumentar Fonte, Reduzir Fonte, 
Limpar Formatação, Negrito, Itálico, Sublinhado, Tachado, Subscrito, Sobrescrito, Maiúsculas e Minúsculas, 
Realce e Cor da Fonte. Além desses comandos temos a Caixa Formatar Fonte. 

 
 
 
 

 

CAIXA FORMATAR FONTE 

Para abrir a janela, clique na seta no canto direito do grupo da fonte: 
 

  

SOBRESCRITO E SUBSCRITO  

Utilizamos para criar formulas matemáticas e abreviações, ex: H2O e X2 + 3y – 4 = 0, para criar esses efeitos 
basta selecionar a letra ou numero que deseja e sobrescrever se desejar que ele fique menor o vá para 
cima, ou subscrito se desejar que ele fique menor e vá para baixo. 

MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS 

Modifica os caracteres digitados, alternando entre minúsculas e maiúsculas e vice-versa, além de algumas 
outras variações. Aqui também é fundamental selecionar o texto que você deseja modificar. Em seguida 
não Guia Início no Grupo Fonte abra a opção Maiúscula e Minúscula, a seguinte janela aparece: 

 
Dica: selecione o texto e use o teclado: Shift +F3. 

Aba Fonte 

Formatos diferentes de 
linhas e cores 

Vários efeitos 

As mudanças aparecem aqui 
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GRUPO PARÁGRAFO 
 
Este grupo oferece os seguintes comandos: Marcadores, Numeração, Vários Níveis, Diminuir e Aumentar 
Recuos, Classificar, Parágrafo, Alinhar a Esquerda, Centralizar, Alinhar a Direita, Justificar, Espaçamento 
entre Linhas, Sombreamento e Bordas. Além desses comandos temos a Caixa Parágrafo.  
 

 
 

CAIXA PARÁGRAFO 

 
Para abrir a janela, clique na seta no canto direito do grupo da fonte: 
 

 
 

MARCADORES E NUMERAÇÃO 

Utilizamos estes dois itens para destacar listas, em relação ao restante do texto. Podemos utilizar estes 
comandos na Guia Início, no Grupo Parágrafo o comando Marcadores e numeração, basta selecionar um da 
lista ou definir um novo, para escolher outro desenho ou numero, ao seu lado temos os comandos de 
diminuir e aumentar recuos utilize-os para aproximá-los da margem da folha ou afastá-los. 
 

CLASSIFICAR 

Utilizado para colocar um texto selecionado em ordem alfabética. Vejamos como funciona: digite os nomes 
dando ENTER para colocá-los um em baixo do outro e depois os selecione. José, Antônio, Maria, Barbara  
Clique no comando Classificar aparecera à janela basta clicar em OK. 
 

Escolha aqui o distancia do 

parágrafo da 1ª linha 

Escolha aqui o distancia entre as 

linhas 
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O texto ficará na ordem que você escolher. 

ALINHAMENTOS 

Os alinhamentos alteram a posição do texto em relação à folha, são eles: 
Alinhar a esquerda – já vem marcado porque digitamos da esquerda para a direita; 
Centralizar – utilizado quando desejamos colocar o texto ao centro da folha; 
Alinhar a direita – utilizamos para os ofícios e cartas comerciais para as datas a direita da folha; 
Justificar – alinha o texto tanto a direita quanto a esquerda e é usado nos texto. 

ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS 

Altera o espaço entre uma linha e outra e tem variações, conforme seu trabalho, geralmente pedido em 
trabalhos de faculdade. 

SOMBREAMENTO 

Destaca o texto com um fundo com uma cor que você escolher. 

BORDAS 

Inseri ou retira as linhas de uma tabela ou ao redor de um texto. 
 
 
GRUPO ESTILO 
Este grupo oferece formatos de textos prontos, com vários modelos, basta selecionar o texto e escolher um 
modelo. 
 
GRUPO EDIÇÃO 
Este grupo oferece os seguintes comandos: Localizar, Substituir e Selecionar. 
 

 

LOCALIZAR PALAVRAS 

Em algumas situações você poderá precisar encontra palavras no documento que não estejam sendo 
encontradas facilmente. Basta clicar no em Localizar ou através do teclado: CTRL + L. aparecerá a janela: 
 

Crescente: A a Z 

Decrescente: Z a A 
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Digite o nome da palavra que deseja encontrar e depois clique no botão Localizar Próxima para procurar a 
palavra, se existirem varias palavras o Word 2010 vai passando uma a uma até que você encontre a palavra 
desejada. 

SUBSTITUIR 

Em algumas situações você poderá precisar encontrar e ao mesmo tempo substituir palavras nos 
documentos que não estejam sendo encontradas facilmente. Basta clicar em Substituir ou através do 
teclado: CTRL + U. 
 

 
 
Após achar a palavra clique no botão substituir, atenção procure não usar o botão substituir tudo, o Word 
pode trocar palavras que você não precisa mudar. 

SELECIONAR 

Ajuda você selecionar textos e desenhos. 
 

 
GUIA INSERIR  
 
GRUPO PÁGINAS 
Este grupo oferece formatos páginas prontas, com vários modelos, basta selecionar o texto e escolher um 
modelo. O mais utilizado é a Quebra de Página, que faz a Barra de Inserção ou texto irem para a próxima 
pagina. 
 
GRUPO TABELAS 
Possui um único comando tabela. Clique no botão tabela aparecerá a janela: 
Passando o mouse pelos quadrinhos você já faz e visualiza a sua tabela facilmente, não necessitando 
geralmente utilizar os comandos abaixo. Neste exemplo você criara uma tabela com 3 linhas e 3 colunas.  
 

Digite aqui a palavra para ser 

localizada 

Digite aqui a nova palavra  
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MESCLANDO CÉLUAS 

Cada quadrinho é chamado de célula, e podemos mesclá-las, para isso 
selecione 2 ou mais celular clique com o botão direito do mouse em cima 
da área selecionada e no comando Mesclar Células. 

DIVIDIR CÉLULAS 

Selecione uma célula e clique com o botão direito do mouse em cima da 
seleção, e no comando Dividir Células, na janela de diálogo digite a 
quantidade de colunas que deseja deixar sua célula e clique em OK. 

BORDAS EM UMA CÉLULA 

Através da Guia Início, no Grupo Parágrafo o comando bordas podemos 
escolher onde aparecem ou não as linhas da tabela. 

 
 
 
GRUPO ILUSTRAÇÕES 
 
Este grupo oferece varias formas de inserimos desenhos, imagens e gráficos e seu comandos são: Imagem, 
Clip-art, Formas, SmartArt e Gráfico. 

 

IMAGEM 

Clique e procure por um desenho ou foto no computador. 

CLIP-ART  

Clique e aparece ao lado o painel de tarefas, basta digitar o nome de um 
desenho e clicar em ENTER, que o Word 2010 trata de procurar o desenho 
para você, e para inseri-lo no texto basta dar uma clique quando aparecer a 
baixo. De uma olhada na janela ao lado. 
 
 
 
 
 

FORMAS 

São desenhos simples que podem ser inseridas e manipuladas, clique e 
escolha uma forma, para desenhá-la basta pressionar o botão do mouse e 
arrastar. Automaticamente a barra muda de comandos, todos destinados a 
forma desenhada. 
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GRÁFICO  

Inseri no Word 2010 um gráfico que podemos modificar seus valores para nossa necessidade. Clique e 
aparece a janela: 
Na parte de cima podemos alterar os valores ou acrescentar mais, para ajustar nosso gráfico, após ter 
modificado é só clicar do lado que já está pronto o gráfico. 
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GRUPO LINKS 
Este grupo oferece os comandos Hiperlink, Indicador e Referência Cruzada. 
  
GRUPO CABEÇALHO E RODAPÉ 
Este grupo oferece os comandos de Cabeçalho, e Rodapé e Número de Página. 

CABEÇALHO 

Inseri um texto em cima do texto e é automático quando você cria ou tem mais de uma página. Clique e 
escolha uma modelo de alinhamento ou clique em Editar Cabeçalho para inserir o texto. 

RODAPÉ 

Inseri um texto em baixo do texto e é automático quando você cria ou tem mais de uma página. Clique e 
escolha uma modelo de alinhamento ou clique em Editar Rodapé para inserir o texto. 

NÚMERO DE PÁGINA 

Clique e escolha a posição do número na página, caso deseje arrumar clique no comando Formatar 
Números de Páginas e aparecera a janela: 
Escolha o formato e seu número e La em baixo o número que você deseja começar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÃO MOSTRAR NÚMERO NA 1ª PÁGINA 

Logo após inserir o número da página a Guia muda para essa: 
Para não mostrar o número na 1ª página basta 
selecionar no Grupo Opções o item Primeira 
Página Diferente. 
 
 
 
 
Caso você já tenha fechado o Cabeçalho e Rodapé e deseje retirar o número da página, basta editar 
novamente o onde você criou o Número da Página que esta Guia volta a aparecer. 
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GRUPO TEXTO 
Este grupo oferece os comandos Caixa de Texto, Partes Rápidas, WordArt, Letra Capitular, Linha de 
Assinatura, Data e Hora e Inserir Objeto. 
 

 

CAIXA DE TEXTO 

Permite criar um quadro e digitemos em um texto assim podendo colocá-lo em qualquer parte do texto, o 
modificar até a direção do texto dentro dela. Clique no botão e escolha Desenhar Caixa de Texto abra um 
quadrado e escreva dentro. E vamos explorar a nova Guia que aparece. 

WORDART 

Clique e escolha um texto decorativo para inserir no texto. E depois vamos explorar a nova Guia que 
aparece. 

LETRA CAPITULAR 

Clique e escolha uma letra maiúscula que mais se ajusta com a sua necessidade. 

DATA E HORA 

Clique e escolha uma a data e hora que mais se ajusta com a sua necessidade. 
 

 
GRUPO SÍMBOLOS 
Este grupo oferece os comandos Equação e Símbolo. 

 

EQUAÇÕES 

Inseri equações matemáticas ou através da caixa de dialogo você mesmo pode criar sua própria equação. 

SÍMBOLOS 

Clique e procure um símbolo para colocar em seu texto. 
 
 

GUIA LAYOUT DA PÁGINA  
 

 
 
 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Av. Mauro Ramos, 950, centro 88020-300 – Florianópolis/SC  

Fone: (48) 3221 0561        http://www.ifsc.edu.br 

http://www.florianopolis.ifsc.edu.br/~geomensura                                                                    Word 2010                  18 

GRUPO CONFIGURAR PÁGINA 
 
Este grupo oferece os comandos para manipulação da página em geral e seu texto. Que são: Margens, 
Orientação, Tamanho, Colunas, Quebras, Números de linhas e Hifenização. 

 
 

MARGENS 

Clique e escolha um tamanho já predefinido ou em Margens personalizadas que a janela aparece: 
 

 

Abra e escolha Tamanho Personalizado 

para poder escolher a Largura e Altura 

de sua folha 
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ORIENTAÇÃO 

Define se seu texto vai ser impresso na em pé ou deitada. 

TAMANHO 

Clique e escolha um tamanho predefinido ou clique em Mais Tamanhos de Papel para personalizar sua 
folha, veja a janela: 

COLUNAS 

Digite seu texto e em seguida selecione-o, clique em colunas escolha uma predefinição ou clique em Mais 
Colunas e a janela aparecerá: 

 

QUEBRAS 

Utilize a quebras para mudar automaticamente de uma página para outra ou de uma coluna para outra. 

HIFENIZAÇÃO 

Clique e escolha a opção Automática para quando o texto chegar ao final da linha o Word 2010 
automaticamente divide a palavra, colocando o hífen. 
 
GRUPO PLANO DE FUNDO DA PÁGINA 
Este grupo oferece os comandos de Marca D’água, Cor da Página e Bordas da Página. 
 

 

MARCA D’ÁGUA 

Inseri um texto atrás de seu documento, imitando uma marca d’água. Clique e escolha uma predefinição ou 
em Personalizar Marca D’água para você escrever o texto ou escolher um desenho. 

COR DA PÁGINA 

Permite inserir uma cor para o fundo da página. 

BORDAS DA PÁGINA 

Adiciona um desenho em volta da página, como uma moldura em um quadro. 

Digite a quantidade de colunas para seu texto 

Escolha o espaçamento entre as colunas 
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GUIA REVISÃO  
 
GRUPO REVISÃO DE TEXTO 
Este grupo oferece os comandos de Ortografia e Gramática, Pesquisar, Dicionário de Sinônimos, Traduzir, 
Dica de Tela, Definir Idioma, Contar Palavras. 

ORTOGRAFIA E GRAMÁTICA 

Quando o Word 2010 sublinha um nome de vermelho significa que a palavra deve estar errada ou que ela 
não consta no dicionário dele. Se sublinhar de verde é erro de gramática (espaços a mais, erros de 
pontuação...). Este comando abre a janela de dialogo para corrigirmos os textos. Na parte de cima um 
pedaço do texto com o erro em vermelho ou verde e na parte de baixo as sugestões, veja a janela: 

 
 
Ignorar uma vez – ignora uma palavra que esteja certa mais o Word 2010 pode pensar estar errada. 
Ignorar todas – ignora todas as palavras iguais em todo o documento (não aconselhável). 
Adicionar ao dicionário – adiciona a palavra ao dicionário, assim não aparece mais como errada. 
Alterar – troca a palavra errada por uma sugestão. 
Alterar todas – troca todas as palavras com os mesmos erros por uma sugestão (não aconselhável). 
Autocorreção – o Word 2010 faz sozinho a correção (cuidado pode ficar mais errado ainda). 
Desfazer – caso você tenha errado pode desfazer. 
 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Av. Mauro Ramos, 950, centro 88020-300 – Florianópolis/SC  

Fone: (48) 3221 0561        http://www.ifsc.edu.br 

http://www.florianopolis.ifsc.edu.br/~geomensura                                                                    Word 2010                  21 

TRADUZIR 

Traduz uma palavra ou um texto selecionado em outro idioma. Depois de 
selecionar um texto e clicar em traduzir aparece a janela: 
Escola De o idioma em que esta escrita o texto e em Para o idioma para qual 
deve ser feita a tradução, o texto traduzido aparece automaticamente na parte 
de baixo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GUIA EXIBIÇÃO  
 
MODOS DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO 
Este oferece modos diferentes de visualizar a página, clique e veja a diferença entre eles, mais o mais 
adequado para todos os seus trabalhos é o Layout de Impressão. 
 

 
 
Todos esses comandos também estão localizados na barra de Status, veja a figura: 
 

 
 
Passe o mouse leia e troque os modos de exibição 
 
MOSTRAR/OCULTAR 
Possibilita que selecionamos o que se deseja ser mostrado na tela ou não. Exemplo, a régua esta marcada, 
desmarque, ela vai desaparecer da tela, para fazer voltar basta marcar, veja a janela: 
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ZOOM 
Possibilita que vejamos a folha de trabalho maior, menor ou em varias páginas sem ter influência no texto 
digitado, veja a janela: 
 

 
 
Ou simplesmente utilize o Zoom na barra de Status, clicando no sinal de mais ou menos ou arrastando o 
marcador, veja a figura: 

 
 
 
JANELA – ALTERNAR ENTRE JANELAS 
Em algumas situações você poderá precisar trabalhar com mais de um documento. Caso tenha aberto mais 
de um, a Guia Exibição clique no botão Alternar Janelas, ele mostra todos que estão abertos, e para trocar 
de um para outro, basta clicar no desejado. Ou utilize o teclado através das teclas Alt + Tab. 
 

 
 
 

OUTRAS FUNÇOES 
 
DEFINIR UMA SENHA PARA UMA PASTA DE TRABALHO 
Para que somente os revisores autorizados exibam e alterem os dados de um arquivo de pasta de trabalho, 
você pode ajudar a protegê-lo usando uma senha. 
1. Clique no Botão do Office e, em seguida, clique em Salvar como.  
2. Clique em Ferramentas e, em seguida, clique em Opções Gerais.  
3. Siga um destes procedimentos ou ambos:  
� Para que os revisores digitem uma senha antes de poderem exibir a pasta de trabalho, digite 

uma senha na caixa Senha de proteção.  
� Para que os revisores digitem uma senha antes de poderem salvar as alterações feitas na pasta 

de trabalho, digite uma senha na caixa Senha de gravação. 
 
ABRINDO UM DOCUMENTO COM SENHA 
Para abri-lo você deverá digitar a senha na caixa de dialogo. 

 
 
 
 
 
 
 

Clique e experimente 

Digite a senha aqui 
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TABULAÇÕES 
 
As marcas de tabulação geralmente são usadas para a criação de índices. Veja o exemplo abaixo: 
 
Os elementos da Janela do Word XP ............................................................................................................. 02 
Desvendando o teclado ................................................................................................................................. 03 
 
Passo a passo: 

 Digita-se o texto; 
 Seleciona-se o tipo de tabulação na régua; 

 
 

 Clique na régua onde você deseja que o número apareça; 
 

 
 

 Dê dois cliques na marca de tabulação que apareceu na régua; 
 

  
 

 Clique na tecla Tab e digite o número. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clique aqui para confirmar 

Escolha o tipo de 
preenchimento Clique aqui para 

confirmar o tipo de 
preenchimento 
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VISUALIZAR IMPRESSÃO/IMPRIMIR 
 
Mostra como será a aparência de um arquivo quando ele for impresso. Clique no botão da barra de 
ferramentas. 
Ou então na Guia Arquivo, em imprimir. Aparecerá a janela: 
  

 
IMPORTANTE: Sempre antes de imprimir visualize a impressão para ter certeza que está tudo correto. 

 

IMPRIMIR 

Abre a janela de dialogo para que você possa escolher quantas cópias, quais folhas e a qualidade da 
impressão para o seu trabalho, veja a janela: 

 
 
As opções disponíveis na janela: 

 Impressora: 
 Propriedades: Controla a qualidade da impressão. 

 Intervalo de páginas: 
 Todas: Imprime o documento inteiro. 
 Página atual: Imprime a página onde está posicionado o ponto de inserção. 
 Páginas: Imprime as páginas que você digita na caixa de páginas. 

 Cópias: 
 Número de cópias: Insira o numero de cópias que você deseja imprimir. 
 Agrupar: Imprime as cópias do documento na ordem correta para encadernação. 
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