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PROCESSADOR DE TEXTO 

 

O WORD é um processador de texto fácil de utilizar. É fácil escrever as 

palavras e há uma grande quantidade de maneiras para as formatar a fim de 

terem bom aspecto e também há ajuda para as escrevermos bem. 

O WORD dispõe de uma quantidade enorme de links e secções para 

organizar um documento, tabelas e colunas para dispor a página e gráficos 

para acrescentar. 

 

 

 

BARRA DE MENUS 

A Barra de menus permite o acesso a operações básicas, através da 

selecção de opções: ficheiro, editar, ver, inserir, formatar, ferramentas, 

tabela, janela e ajuda e ainda permite minimizar, restaurar ou fechar o 

ficheiro. 

 



 

 

 

 

BARRA DE FERRAMENTAS 

A barra de ferramentas é composta por um conjunto de botões com 

símbolos, que nos permite ter acesso de uma forma rápida, a opções 

existentes no menu, como por exemplo: criar um novo documento, abrir 

ficheiros existentes, gravar, etc. 

 

 

BARRA DE FORMATAÇÃO 

A barra de formatação é composta por um conjunto de botões com 

símbolos, que nos permite ter acesso de uma forma rápida, a opções 

existentes no menu, como por exemplo: definição do tipo de letra, o 

tamanho da letra, etc. 

 

 

 

 



 

 

BARRA DE ESTADO 

No fundo do ecrã encontra-se esta barra que nos dá informação sobre o 

nosso documento, em que página estamos e que página é no total de páginas, 

o número da linha, da coluna, o dicionário que o Word vai usar para a 

correcção ortográfica e gramatical e o estado da correcção ortográfica (se 

mostrar um X significa que há erros no documento). 

Se clicarmos duas vezes sobre esta barra abriremos o separador “localizar 

e substituir”, que nos permite localizar uma determinada linha ou palavra, 

por exemplo. 

 

 

INICIAR O WORD 

Faz-se duplo clique em     e o programa Word será aberto, ou clica-se 

sobre “iniciar”, selecciona-se a opção “programas” e em seguida a opção 

“Word”. 

 

CRIAÇÃO DE UM NOVO FICHEIRO 

Sempre que se inicia o Word é criado um novo ficheiro, mas se estivermos 

num ficheiro já aberto e quisermos criar um novo basta seleccionar a 

primeira opção na barra de ferramentas: “novo documento”. 

 

ABRIR UM FICHEIRO JÁ EXISTENTE 

A segunda opção na barra de ferramentas permite-nos abrir um qualquer 

ficheiro existente de uma forma rápida. Se quisermos ter acesso a um 

ficheiro onde estivemos a trabalhar recentemente, na lista da opção: 

“ficheiro” da barra de menus podemos encontrar o documento pretendido. 

 



 

 

GUARDAR UM FICHEIRO 

Para guardar um ficheiro pela primeira vez, há que seleccionar a opção da 

barra de menus : “ficheiro”, “guardar como” e indicar o nome do ficheiro, 

bem como onde queremos que este seja guardado. 

As opções possíveis mais frequentes são: “os meus documentos” e “(A:)” 

(disquete). 

Posteriormente, podemos gravar o ficheiro seleccionando a opção na barra 

de ferramentas, com a imagem de uma disquete que significa “gravar”. 

Se o computador se desligar por acidente e não tiver gravado o seu 

ficheiro, ainda há hipótese de o recuperar. 

 

COPIAR UMA PARTE SELECCIONADA DO TEXTO 

Se queremos copiar uma parte do texto para outra parte do documento ou 

para outro ficheiro, há que seleccionar a parte que pretendemos copiar. 

Colocamos o cursor no canto superior esquerdo do espaço a copiar e 

premimos o botão esquerdo do rato. Sem levantar o dedo arrastamos o 

cursor do rato até ao canto inferior direito, depois podemos fazer de duas 

maneiras: pressionamos o botão direito do rato e escolhemos a opção 

“copiar” no menu que aparece no ecrã ou seleccionamos na barra de 

ferramentas a opção “copiar”. 

De seguida colocamos o cursor no sítio onde queremos ver colado o canto 

superior esquerdo, pressionamos o botão direito do rato e escolhemos a 

opção “colar” ou então seleccionamos na barra de ferramentas a opção 

“colar”. 

Este processo deve ser seguido em situações diversas, nas colagens de 

partes de texto de outros documentos, ou do documento em que estamos a 

trabalhar, ou também quando, ao fazermos pesquisa na net, desejamos colar 

partes de texto num documento do Word. 



 

 

  

FORMATAÇÃO DO TEXTO 

A apresentação do texto deve ter como objectivo que este seja fácil de ler 

e compreender. Para tal, o tipo de letra, a cor, o alinhamento (esquerda, 

centro, direita, justificar), o espaçamento entre as linhas, tudo isso ajuda a 

melhorar o aspecto do texto. 

Para destacar ideias, numerar ou definir marcas pode também ser uma 

opção interessante, por exemplo: 

1. eoewewoewewe 

2. dewedwewewe… 

ou então, 

• sdwdsdsds 

• swdsdsdsdsd 

Para tal basta seleccionar na barra de formatação nos símbolos 

correspondentes. 

Se pretendermos pôr em evidência um título ou destacar uma ideia, por 

exemplo: 

Alunos monitores de informática 

Destacar uma ideia 

poderemos fazê-lo através da opção constante da barra de formatação que 

permite definir limites e sombreados, ou então seleccionando: “formatação” 

… 

Mas também podemos destacar uma palavra a negrito, salientá-la em itálico 

e sublinhar uma ideia. 

 

USAR AS RÉGUAS 

Através da opção: “ver” e “régua”, tem-se a possibilidade de ir marcando as 

margens através da deslocação do ícone apropriado. Para definir as margens 



 

 

de todo o documento, devemos usar [Ctrl] + [T] para seleccionar todo o 

documento, senão as alterações só funcionam para o parágrafo corrente. 

 

CABEÇALHO E RODAPÉ 

Os cabeçalhos e rodapés facilitam a leitura de textos extensos. Para os 

definir há que escolher as opções: ”ver” e “cabeçalho e rodapé”. Os 

cabeçalhos usam-se mais para títulos e os rodapés para informações sobre o 

documento. 

 

No exemplo da página seguinte, no cabeçalho figura: ESCOLA BÁSICA 2,3 

DE AZEITÃO, no rodapé: ALUNOS MONITORES DE INFORMÁTICA e o 

número de página constante foi definido na opção: “inserir”, “números de 

página”. 
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TRABALHAR EM SIMULTÂNEO COM DOIS OU MAIS FICHEIROS 

Se estivermos a trabalhar em mais de um ficheiro podemos através da 

opção na barra de menus: “janela” seleccionar “dispor todas” e assim poder 

no ecrã visualizar em simultâneo os ficheiros pretendidos. 

Se quisermos estar a trabalhar num documento comprido, e em vez de 

andarmos sempre de cima para baixo para olhar para outra parte do texto, 

ainda que na mesma página, podemos dispor lado a lado no ecrã o documento, 

através da opção: “janela” e “nova janela”, e depois “dispor todas”. As 

alterações que fizermos numa das janelas aparecem automaticamente na 

outra. Podemos optar por valores de zoom diferentes. 

 

 

 

PROTECÇÃO DE UM FICHEIRO 

Se pretendermos proteger um ficheiro, isto é, não possibilitar que outras 

pessoas possam alterá-lo, então podemos seleccionar a opção: 

“ferramentas” e “proteger documento”. 

 



 

 

INSERIR PARTES DE FOLHA DE CÁLCULO EXCEL NO WORD 

Se pretendermos inserir uma tabela ou até um gráfico de uma folha de 

cálculo Excel, num documento de Word, devemos seleccionar na folha de 

cálculo o que pretendermos copiar através desta opção, e depois já no 

documento de destino escolhemos a opção: “editar” e “colar especial”, 

seleccionando o formato do objecto. 

Em seguida ilustramos através de um exemplo o que acabámos de explicar. 

 

Na Escola Básica 2,3 de Azeitão foi feito um estudo sobre o número de 

alunos da escola por anos de escolaridade e género, tendo-se construído 

aseguinte tabela: 

 

Escola Básica 2,3 de Azeitão

Nº de alunos

Anos de Escolaridade Fem. Mas. Total

5º 73 56 129

6º 114 121 235

7º 88 85 173

8º 95 103 198

9º 101 99 200

Total 471 464 935

Média 94,2 92,8 187

Máximo 114 121 235

Minímo 73 56 129

 

 

A tabela foi colada pela opção “editar” e “colar especial”, em que se 

escolheu a origem do objecto a colar, e com as vantagens de cópia fiel da 

tabela. 

 

Se pretendermos inserir num texto um gráfico construído numa folha de 

cálculo Excel, também o poderemos fazer da mesma forma: 
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CARTAS E ENVELOPES 

Escrever e preencher envelopes pode ser bem mais fácil se utilizarmos a 

opção “ferramentas” e “assistente de cartas”. Nessa opção podemos 

indicar o remetente, ou seja, nome e morada de quem envia a carta, o 

destinatário, ou seja a quem se destina a carta, o formato da carta e outros 

elementos. 

Para preencher os envelopes, basta seleccionar “ferramentas” e “envelopes 

e etiquetas”. Se criarmos uma agenda no nosso computador, com os 

endereços dos nossos contactos, então cada vez que for necessário 

poderemos utilizá-la. 

 



 

 

 

 

Miguel Lisboa 

Av. Das Descobertas, lote 144 – 4º Dto. 

1759-343 Lisboa 

 

30 de Abril de 2006 

        Teresa Viana 

        Rua das Flores, 45-A 

        7689-767 Coimbra 

 

Cara Teresa, 

 

Como sabes não gosto nada de escrever cartas, mas como tenho de 

escrever uma como exercício na acção de Alunos Monitores de Informática, 

resolvi escrever-te. 

Este ano vais ao campo de férias? Eu devo ir no último turno de Julho, 

e tu? Só falei com o Ricardo e a Patrícia. Eles vão também em Julho, mas no 

primeiro turno. Era bom ir a malta conhecida. 

Bom, fico à espera que me digas se vais e quando, ok? 

Miguel 

 

 

 

 

 

 

Miguel Lisboa 



 

 

 

 

INSERIR IMAGENS 

  

                        

 

Para usar ilustrações nos nossos documentos podemos recorrer às opções 

existentes na barra de estado (fundo do ecrã), aí encontramos, por 

exemplo: “formas automáticas”, “clip art” e “Word art”, mas também 

podemos colar imagens retiradas de outros ficheiros ou da Internet. Para 

isso basta seleccionar a imagem, com o botão direito do rato, escolher a 

opção “copiar” e no lugar de destino “colar”. 

O Word também permite usar imagens como fundo para uma carta ou 

documento especial, através das opções “formatar”, “fundo”, “efeitos de 

preenchimento”, “imagem”. 

 

 

IMPRIMIR DOCUMENTOS 

Se clicarmos no botão da barra de ferramentas “imprimir”, a impressão de 

todo o ficheiro terá imediatamente lugar, mas, se usarmos a opção 

“ficheiro” seguida de “imprimir”, poderemos seleccionar só alguma(s) 

página(s) do ficheiro, imprimir vários exemplares das páginas escolhidas, 

etc. 

 



 

 

 

 

Antes de imprimir, se seleccionarmos a “pré-visualização” podemos ver o 

aspecto que o documento vai ter no papel. 

 

 

 

  


