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Introdução 

O Word é um software que possibilita a criação de documentos em um computador. Você 
pode usá-lo para criar belos textos usando ilustrações ou fotografias coloridas como imagens ou 
plano de fundo, além de adicionar figuras como mapas e tabelas. Além disso, o Word oferece 
vários recursos auxiliares para a criação de texto, para que você possa concluir documentos de 
negócios, como artigos ou relatórios, facilmente. Também é possível imprimir endereços em 
cartões postais ou envelopes. 

O Word faz parte do "Office", um conjunto de produtos que combina vários tipos de 
softwares para a criação de documentos, planilhas e apresentações, bem como para o 
gerenciamento de emails.  

Boletim Informativo 

 
(Um documento com textos e 

imagens) 

Cartão de Correspondência  

 
(Um documento com uma 

tabela) 

Cartão Postal 

 
(Impressão de um cartão 

postal) 

Por que se chama "Office"? 

Você pode estar se perguntando por que os softwares de criação de documentos e 
planilhas que você usa em casa fazem parte de um conjunto de softwares chamado de "Office". 
Existe um motivo histórico para isso. Antigamente, softwares como esses eram usados 
principalmente para trabalho. Eles estavam combinados em um conjunto de softwares para 
trabalho que, por causa disso, se chamava "Office", cuja tradução significa "Escritório". Desde 
então, os computadores pessoais tornaram-se populares até mesmo no ambiente doméstico, 
mas o conjunto de softwares, que combina softwares de criação de documentos e planilhas, 
ainda se chama "Office". 

Fazendo referência ao Word 

O Word é geralmente indicado como "Word" nas telas ou na ajuda do software. Às vezes, 
ele também é citado como "Microsoft Word", "Office Word" e "Microsoft Office Word 2007". Todos 
esses nomes representam o software de criação de documentos Word. 

Vamos iniciar o Word 

Para usar o Word, procure o ícone do programa no menu Iniciar e clique nele. 

Inicie o Word usando as seguintes etapas. 

Exiba o menu Iniciar.  

Clique em (botão Iniciar). 

Procure o ícone do Word.  
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Aponte para Todos os Programas. Em seguida, aponte para Microsoft Office e clique em 
Microsoft Office Word 2007. 

A tela de inicialização é exibida e o Word é iniciado.  

 

Encerrar o Word 

Vamos encerrar o Word usando as etapas a seguir. 

Clique no botão , localizado no canto superior direito da tela do Word.  
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Clique no botão . 

O Word é encerrado.  

E se a mensagem "Deseja salvar as alterações em Documento1" aparecer? 

Se você fizer alterações, mesmo que pequenas, em um documento e clicar no botão 
, uma caixa de mensagem semelhante à seguinte será exibida. 

 

Para salvar as alterações, clique em Sim. Para sair sem salvar as alterações, clique em 

Não. Se você tiver clicado no botão por engano, clique em Cancelar. 

E se eu clicar no botão por engano? 

Se você clicar por engano no botão , que está próximo ao botão , a janela do 
Word desaparecerá, mas o programa não será encerrado.  

 

Para reexibir a janela do Word, clique no nome do arquivo do Word que você deseja abrir 
na barra de tarefas. 

Interface gráfica do Word 
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Barra de título: exibe o nome de arquivo do documento que está sendo editado e o 
nome do software que você está usando. 

Botão Office: clique nesse botão quando estiver usando comandos básicos, como 
Novo, Abrir, Salvar como, Imprimir e Fechar. 

Barra de Ferramentas de Acesso Rápido: os comandos usados com freqüência, como 
Salvar e Desfazer, estão localizados aqui. Você também pode adicionar os seus comandos 
favoritos. 

Faixa de Opções: os comandos necessários para o seu trabalho estão localizados 
aqui. A Faixa de Opções corresponde a "Menus" ou "barras de ferramentas" em outros 
softwares. 

Janela de Edição: mostra o documento que você está editando. 

Botões de Exibição: permitem alterar o modo de exibição do documento que você está 
editando, para atender às suas necessidades. 

Barra de Rolagem: permite alterar a posição de exibição do documento que você está 
editando. 

Controle Deslizante de Zoom: permite alterar as configurações de zoom do 
documento que você está editando. 

Barra de Status: exibe informações sobre o documento que você está editando. 

O que é a "Faixa de Opções"? 

A "Faixa de Opções" é a área horizontal, como uma faixa, espalhada pela parte superior 
dos softwares do Office quando você inicia o Word. Os comandos necessários para o seu 
trabalho estão agrupados e localizados em guias, como Início e Inserir. Você pode alterar o 
conjunto de comandos exibido clicando nas guias. 

Salvando e abrindo um documento 

Vamos salvar um documento 

Agora, salvaremos um documento que nós criamos e editamos no Word. No Word, 
quando você interrompe ou encerra o seu trabalho, para evitar a perda dos dados, é necessário 
"Salvar". Isso faz com que o seu documento seja salvo como um "arquivo" no computador. Mais 
tarde, você pode abrir esse arquivo, modificá-lo e imprimi-lo. 

Vamos salvar um documento usando as etapas a seguir. 

Clique em (botão Salvar).  
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Clique em na Barra de Ferramentas de Acesso Rápido. 

Especifique o local para salvar o documento.  

 

Na caixa Salvar em, especifique o local em que você deseja salvar o documento. A pasta 
Meus Documentos anteriormente selecionada é exibida aqui. 

A primeira linha de texto do documento é previamente preenchida como o nome do 
arquivo na caixa Nome do arquivo. 

Para alterar o nome do arquivo, digite um novo nome de arquivo. 

Clique em Salvar. 

O documento é salvo como um "arquivo".  

 

O nome do arquivo na Barra de Título muda de "Documento1" para o nome de arquivo 
salvo. 

Verifique o local em que o arquivo foi salvo.  

Clique em (botão Iniciar) e em Meus Documentos. 

Verificar se o arquivo salvo está na pasta Meus Documentos. 

 

Caracteres que não podem ser usados em nomes de arquivos 

Observe que os caracteres a seguir não podem ser usados em um nome de arquivo.  
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/ Barra * Asterisco 

| Hífen \ Barra invertida 

? Ponto de interrogação : Dois pontos 

>< Sinal de menor que 
ou maior que 

" Aspas duplas 

Definir uma senha para modificar um documento 

Para permitir que somente pessoas autorizadas modifiquem o conteúdo, faça o seguinte: 

Clique no Botão Microsoft Office e, em seguida, clique em Salvar como.  

Clique em Ferramentas e, em seguida, clique em Opções gerais.  

 

Digite as senhas. 

Clique em OK.  

Quando solicitado, digite novamente as senhas para confirmá-las e clique em OK.  

Na caixa de diálogo Salvar como, clique em Salvar.  

Se solicitado, clique em Sim para substituir o documento existente.  

Criptografar e definir uma senha para abrir um documento 

Para criptografar seu arquivo e definir senhas para abri-lo, faça o seguinte: 

Clique no Botão do Microsoft Office , aponte para Preparar e clique em Criptografar 
Documento.  
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Na caixa de diálogo Criptografar Documento, na caixa Senha, digite uma senha e clique 
em OK.  

Você pode digitar até 255 caracteres. A criptografia é um método padrão usado para 
ajudar a tornar o seu arquivo mais seguro. 

Na caixa de diálogo Confirmar Senha, na caixa Digite a senha novamente, digite a senha 
novamente e clique em OK.  

Para salvar a senha, salve o arquivo.  

Vamos abrir um documento 

Vamos abrir o arquivo que você acabou de salvar. A abertura do arquivo permite reiniciar 
o trabalho. 

Abriremos o arquivo de documento usando as etapas a seguir. 

Clique em (botão Iniciar) e em Meus Documentos.  

O arquivo salvo está na pasta Meus Documentos. 

 

Clique duas vezes no arquivo. A tela de inicialização do Word é exibida, e o documento 
aparece. 

 

Dica: você também pode usar a função Abrir do Botão Office 

Quando você clica no (Botão Office) do Word, o comando Abrir está no menu 
exibido. É possível usar Abrir para abrir um documento. 
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Clique em (Botão Office) e em Abrir.  

 

 

Selecione o documento que deseja abrir e clique em Abrir.  

Também é possível usar o comando "Histórico" para abrir documentos que foram salvos 
recentemente 

Quando você clica no (Botão Office) do Word, uma lista de arquivos recentemente 
salvos com o uso do Word aparece na parte inferior do menu exibido como "Histórico". É possível 
selecionar um arquivo dessa lista "Histórico" e abri-lo. 

Clique em (Botão Office) e selecione o arquivo de documento que você deseja abrir 
na lista "Histórico". 

 



DATA CONTROL – Capacitação Administrativa 
 

71 

Criando um documento 

Vamos inserir um texto 

Em primeiro lugar, crie uma frase como a seguinte.  

 

Vamos selecionar um texto e aumentar seu tamanho 

Posicione o cursor no início do texto e pressione o botão esquerdo (operação de "clicar").  

 

Enquanto mantém o botão esquerdo pressionado, mova o mouse para a direita (operação 
de "arrastar") para selecionar o texto.  

Uma cor de plano de fundo é adicionada no local do texto selecionado, para indicar o 
intervalo de seleção. Esta é a aparência do texto selecionado. Sem alterar essa condição, 
prossiga até a próxima etapa. 

Selecione 20 em Tamanho da Fonte em Fonte, na guia Início da Faixa de Opções.  

 

O tamanho do texto aumenta.  

Salve o documento.  

Tipos de formatação de texto 

A formatação de texto está disponível principalmente em Fonte, na guia Início da Faixa de 
Opções. 
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Consulte a tabela a seguir para conhecer os nomes e as funções dos botões exibidos na 
Faixa de Opções. Vamos combiná-los e tentar formatar um texto. 

Botão Nome Função 

 
Fonte Altera a fonte. 

 
Tamanho da Fonte Altera o tamanho do texto. 

 
Aumentar Fonte Aumenta o tamanho do texto. 

 
Reduzir Fonte Diminui o tamanho do texto. 

 
Limpar Formatação Limpa toda a formatação do texto selecionado, 

deixando apenas o texto sem formatação. 

 
Borda do Caractere Aplica uma borda ao redor de um conjunto de 

caracteres ou de uma frase. 

 
Negrito Aplica negrito ao texto selecionado. 

 
Itálico Formata o texto selecionado em itálico. 

 
Sublinhado Desenha uma linha sob o texto selecionado. 

 
Tachado Desenha uma linha pelo meio do texto selecionado. 

 
Subscrito Cria pequenas letras abaixo da linha de base do 

texto. 

 
Sobrescrito Cria pequenas letras acima da linha do texto. 

 
Maiúsculas e 
Minúsculas 

Altera todo o texto selecionado para MAIÚSCULAS, 
minúsculas ou outras formatações comuns de 

maiúsculas e minúsculas. 

 
Cor de Realce do 

Texto 
Faz o texto parecer como se tivesse sido marcado 

com um marca-texto. 

 
Cor da Fonte Altera a cor do texto. 

 
Sombreamento do 

Caractere 
Sombreia o plano de fundo de uma linha inteira. 
Isso se chama de sombreamento de caractere. 

Um botão da Faixa de Opções pode estar selecionado e não selecionado 

Entre os botões usados para formatação de texto, existe o botão selecionado (Amarelo: 

) e o não selecionado (mesma cor que a Faixa de Opções: ). É possível alternar entre 
esses dois estados clicando no botão. 

"Selecionado" significa que o recurso está aplicado. A propósito, se você alterar a posição 
atual do cursor, o estado do botão para esse local será refletido. 

Vamos formatar algum texto 

Abra o documento, digite a frase abaixo e selecione a palavra "Nikko".  
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Quando selecionei o texto, uma pequena barra de ferramentas apareceu? 

Quando você seleciona texto, os comandos utilizados com freqüência aparecem perto do 
cursor. Isso é bastante útil. Vamos usá-los! 

 

Em Fonte, selecione Arial Black.  

 

Com o texto selecionado, altere a sua cor.  

 

A fonte e a cor da palavra "Nikko" são alteradas.  

Selecione as palavras "Tour do ônibus".  

Vamos clicar em Negrito para selecioná-lo e alterar a cor.  
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A espessura do texto e sua cor são modificadas.  

 

Selecione "Anúncio" e altere a fonte e a cor.  

 

A cor de "Anúncio" é alterada.  

Desse mesmo jeito, vamos tentar combinar vários comandos para formatar texto. Eles 
são comandos básicos. Vamos tentar novamente e praticar até aprendermos tudo. 

Verificar a ortografia e a gramática (linhas vermelhas, azuis e verdes) 

Talvez você esteja procurando um meio de localizar e corrigir erros do documento com 
mais rapidez e facilidade? Ou talvez não queira ver linhas onduladas vermelhas que o programa 
do Microsoft Office exibe no documento.  

Como funciona a verificação ortográfica automática 

Quando você verifica a ortografia automaticamente enquanto digita, pode ter certeza de 
que não terá que corrigir um monte de erros ortográficos quando estiver pronto para entregar o 
documento. O programa do Microsoft Office pode sinalizar palavras grafadas incorretamente 
enquanto você trabalha, assim é mais fácil vê-las, como no exemplo a seguir. 

 

Você pode clicar com o botão direito do mouse na palavra incorreta para ver as correções 
sugeridas. 

 

Dependendo do programa do Microsoft Office em uso, clicar na palavra com o botão 
direito pode oferecer outras opções, como incluir a palavra no seu dicionário personalizado. 

Depois que você habilitar a verificação gramatical automática, o Word sinaliza erros de 
gramática e estilo enquanto você trabalha nos documentos do Word, como mostrado no exemplo 
a seguir. 
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Você pode clicar com o botão direito do mouse no erro para mais opções. 

 

No menu que aparece, pode haver uma sugestão de correção. Você também pode decidir 
ignorar o erro ou clicar em Sobre esta Sentença para ver por que o programa considera o texto 
um erro. 

Modos de Visualização 

Visualização de Impressão 

Clique em (Botão Office), aponte para Imprimir e clique em Visualização de 
Impressão.  

 

Uma visualização de impressão do documento é exibida.  
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Quando o documento tiver várias páginas 

Quando houver muitas páginas em um documento, clique em Próxima Página em 
Visualizar, na guia Visualização de Impressão, para exibir a próxima página da visualização de 
impressão.  
Você também pode clicar em Página Anterior nessa guia para exibir a página anterior. 

 

Exibindo a Visualização de Impressão 

Você pode aumentar o tamanho de exibição e ajustar a exibição à tela em Visualização 
de Impressão. 

Os comandos relacionados à exibição de Visualização de Impressão estão agrupados em 
Zoom, na guia Visualização de Impressão. 

 

Consulte a tabela a seguir para conhecer os nomes e as funções dos comandos exibidos 
na Faixa de Opções. 

Comando Nome Função 

 

Zoom Abre a caixa de diálogo Zoom. Você pode definir as 
configurações de zoom da visualização de impressão. 

 

100% Exibe a visualização de impressão a 100%. 

 
Uma 

Página 
Aumenta o zoom (aumenta/diminui a configuração de zoom) 

do documento, de forma que uma página inteira caiba na 
janela. 

 
Duas 

Páginas 
Aumenta o zoom (aumenta/diminui a configuração de zoom) 
do documento, de forma que duas páginas caibam na janela. 

 
Largura da 

Página 
Aumenta o zoom (aumenta/diminui as configurações de 
zoom) do documento, de forma que a largura da página 

corresponda à largura da janela. 

Vamos alterar as configurações de zoom da visualização de impressão 

Vamos alterar o zoom da visualização de impressão para 75%. 

Clique em Zoom, na opção Zoom da guia Visualização de Impressão.  
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A caixa de diálogo Zoom aparece. 

Clique em 75% e no botão OK.  

 

A configuração de zoom muda para 75%.  

 

Qual é a % atual de zoom? 

A configuração de zoom atual é exibida na parte inferior da janela. 

 

Você pode alterar a configuração de zoom movendo o controle deslizante. 

Vamos aumentar o zoom na visualização de impressão 

Você pode clicar na Visualização de Impressão e aumentar o zoom da exibição. 

Posicione o cursor sobre o documento em Visualização de Impressão.  

Confirme se o mudou e clique em Visualização de Impressão.  
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A exibição de Visualização de Impressão é ampliada, e o cursor se transforma em .  

Confirme se o cursor se transformou em e clique na visualização de impressão.  

A exibição de Visualização de Impressão retorna à configuração de zoom original.  

Configurações de página 

Enquanto verifica a imagem de impressão, você pode alterar as margens ou a orientação 
da página. 

Os comandos de configuração de página estão agrupados em Configurar Página, na guia 
Visualização de Impressão. 

 

Consulte a tabela a seguir para conhecer os nomes e as funções dos comandos exibidos 
na Faixa de Opções. 

Comando Nome Função 

 

Margens Selecione os tamanhos de margem para o documento. 

 

Orientação Você pode alterar a orientação da página de retrato para paisagem. 

 

Tamanho Selecione um tamanho de papel para o documento. 
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Configuração da página 

Em primeiro lugar, defina o tamanho do papel antes de começar a criar o documento. 
Clique em Tamanho em Configurar Página, na guia Layout da Página, e clique em Carta.  

 

Vamos alterar o tamanho das margens 

Clique em Margens em Configurar Página, na guia Visualização de Impressão, e 
selecione o tamanho das margens. Vamos selecionar Moderada.  

 

O tamanho das margens é alterado.  

Vamos sair da Visualização de Impressão 

Clique em Fechar Visualização de Impressão em Visualizar, na guia Visualização de 
Impressão.  
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A janela Visualização de Impressão é fechada e você retorna para a janela de edição. 
Para salvar as configurações de impressão alteradas na janela Visualização de Impressão, 
vamos salvar o documento.  

Definir um Recuo 

"Recuo" é um comando que permite recuar a primeira linha e alterar a largura entre a 
margem esquerda do papel e a posição em que o texto é exibido. 
Ao definir o recuo, você pode mover a posição inicial do texto para a direita. 

 

Vamos alterar a posição inicial do texto e modificar a sua aparência. 

Como exemplo, defina recuos para os detalhes de "Anúncio de Reunião" na carta que 
você criou anteriormente.Clique na primeira linha dos detalhes.  

 

Clique no botão (botão Aumentar Recuo) em Parágrafo, na guia Início.  

 

O recuo é definido, e o início da frase é recuado.  
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Sempre que você clica no (botão Aumentar Recuo), o recuo aumenta em um nível. 
Vamos clicar algumas vezes.  

 

Como posso desfazer o recuo? 

Para desfazer o recuo definido, clique na linha recuada e no (botão Diminuir Recuo) 
em Parágrafo, na guia Início. Com cada clique, o recuo diminui em um nível. 

Vamos selecionar o texto da segunda até a quinta linha de detalhes e definir o recuo. 
Clique no início da segunda linha e arraste o mouse para baixo enquanto mantém pressionado o 
botão esquerdo do mouse. Quando selecionar a quinta linha, solte o botão do mouse.  

Como "arrastar" 

Chamados de "arrastar" o ato de mover o mouse enquanto mantemos pressionado seu 
botão esquerdo. 

Use essa operação para selecionar vários caracteres ou linhas. 

Como se trata de uma operação que ocorre com freqüência, é importante memorizá-la. 

Clique no botão (botão Aumentar Recuo) em Parágrafo, na guia Início. Clique algumas 
vezes até que o texto selecionado fique alinhado com o início da linha "Data", para definir o 
recuo.  

 

Da mesma forma, digite a frase a seguir e defina o recuo para o endereço, o número do 
telefone e as linhas de nomes.  
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Você conseguiu definir os recuos? 

Quando terminar a carta, não deixe de salvar o documento. 

Tabulações 

Tabulações são usadas com freqüência para criar documentos em formatos fáceis de 
usar, mas as opções de layout de documento podem fazer o trabalho pode você. 

Por exemplo, você pode criar facilmente um sumário ou um índice sem definir uma única 
tabulação. Também é possível usar a tabela criada previamente e as opções de cabeçalho e 
rodapé. 

Definir as paradas de tabulação 

Você pode usar a régua para definir tabulações manuais no lado esquerdo, no meio e no 
lado direito do documento. 

É possível definir tabulações rapidamente clicando no seletor de tabulação na 
extremidade esquerda da régua até que ela exiba o tipo de tabulação que você deseja. Em 
seguida, clique na régua no local desejado. Mas que tipo de tabulação você deve usar? 

 Uma tabulação Esquerda define a posição de início do texto, que correrá para a direita 
conforme você digita. 

 Uma tabulação Centralizada define a posição do meio do texto. O texto é centralizado 
nessa posição conforme você digita. 

 Uma tabulação Direita define a extremidade do texto à direita. Conforme você digita, o 
texto é movido para a esquerda. 

 Uma tabulação Decimal alinha números ao redor de um ponto decimal. 
Independentemente do número de dígitos, o ponto decimal ficará na mesma posição.  

 Uma tabulação Barra não posiciona o texto. Ela insere uma barra vertical na posição de 
tabulação. 

Se você deseja que sua tabulação pare em posições precisas que não podem ser obtidas 
clicando na régua, ou se deseja inserir um caractere específico (de preenchimento) antes da 
tabulação, pode usar a caixa de diálogo Tabulações. Para exibir essa caixa de diálogo, clique 
duas vezes em qualquer tabulação da régua. 
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Alterar o espaçamento entre as tabulações padrão 

Se você definir tabulações manuais, elas interromperão as tabulações padrão. As 
tabulações manuais definidas na régua substituem as configurações de tabulação padrão . 

Na guia Layout da Página, clique no Inicializador de Caixa de Diálogo de Parágrafo.  

 

Símbolos 

Clique no lugar em que você deseja inserir o símbolo.  

Na guia Inserir, no grupo Símbolos, clique em Símbolo.  

Siga um destes procedimentos:  

Clique no símbolo que deseja na lista suspensa.  

Se o símbolo que deseja inserir não estiver na lista, clique em Mais Símbolos. Na caixa 
Fonte, clique na fonte que deseja, clique no símbolo que deseja inserir e clique em Inserir. 

 

Marcadores ou números 

Está com o tipo de lista errado? Iniciou com marcadores mas agora está achando que os 
números seriam melhores ou vice-versa? Não se preocupe, é fácil trocar. Basta clicar em 
qualquer lugar na lista e, em seguida, clicar no botão Marcadores ou Numeração na Faixa de 
Opções. 

Você também pode usar esses botões para iniciar novas listas. Clique no botão e comece 
a digitar para criar o primeiro item da lista ou selecione o texto que já digitou e clique no botão 
Marcadores ou Numeração para alterar cada parágrafo em um item de lista. 

 



DATA CONTROL – Capacitação Administrativa 
 

84 

Cabeçalhos e rodapés 

Os cabeçalhos e rodapés são áreas situadas nas margens (margem: o espaço em branco 
fora da área de impressão de uma página.) superior, inferior e lateral de cada página de um 
documento. 

 

Você pode inserir ou alterar textos ou gráficos em cabeçalhos e rodapés. Por exemplo, é 
possível adicionar números de página, a hora e a data, uma logomarca de empresa, o título do 
documento ou o nome do arquivo ou do autor. 

Inserir o mesmo cabeçalho e rodapé em todo o documento 

Na guia Inserir, no grupo Cabeçalho e Rodapé, clique em Cabeçalho ou Rodapé.  

 

Clique no design de cabeçalho e rodapé que deseja.  

O cabeçalho ou rodapé é inserido em todas as páginas do documento.  

No Microsoft Office Word 2007 e no Microsoft Office PowerPoint 2007, você pode alterar o 
uso de maiúscula em palavras, sentenças ou parágrafos fazendo o seguinte: 

Selecione o texto no qual deseja alterar o uso de maiúscula.  

Na guia Início, no grupo Fonte, clique em Maiúsculas e Minúsculas e clique na opção 
de uso de maiúscula desejada.  

 

Para colocar maiúscula na primeira letra de uma sentença e deixar todas as outras letras 
em minúsculas, clique em Primeira letra da sentença em maiúscula.  

Para colocar minúscula em todas as letras, clique em minúscula.  

Para colocar maiúscula em todas as letras, clique em MAIÚSCULA.  

Para colocar maiúscula na primeira letra de cada palavra e deixar as outras em 
minúscula, clique em Colocar Cada Palavra em Maiúscula.  
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Para alternar entre maiúsculas e minúsculas (por exemplo, para alternar entre Colocar 
Cada Palavra em Maiúscula e o oposto, cOLOCAR cADA pALAVRA eM mAIÚSCULA), clique em 
Inverter.  

Tabela 

No Microsoft Office Word 2007, é possível inserir uma tabela escolhendo a partir de uma 
seleção de tabelas pré-formatadas , completas com dados de amostra , ou selecionar o número 
de linhas e colunas que deseja. É possível inserir uma tabela em um documento ou inserir uma 
tabela em outra tabela para criar uma tabela mais complexa. 

Usar os modelos de tabela 

É possível usar modelos de tabelas para inserir uma tabela com base em uma galeria de 
tabelas pré-formatadas. Os modelos de tabela contêm dados de amostra para ajudá-lo a 
visualizar qual será a aparência da tabela quando adicionar seus dados. 

Clique no local que deseja inserir uma tabela.  

Na guia Inserir, no grupo Tabelas, clique em Tabela, aponte para Tabelas Rápidas e 
clique no modelo que deseja.  

 

Substitua os dados no modelo pelos dados que deseja.  

Use o menu Tabela 

Clique no local que deseja inserir uma tabela.  

Na guia Inserir, no grupo Tabelas, clique em Tabela e, em Inserir tabela, arraste para 
selecionar o número de linhas e colunas que deseja.  

Usar o comando Inserir tabela 

O comando Inserir tabela permite que você especifique as dimensões e o formato da 
tabela antes da inserção da tabela em um documento. 

Clique no local que deseja inserir uma tabela.  

Na guia Inserir, no grupo Tabelas, clique em Tabela e, em seguida, clique em Inserir 
Tabela.  

 

Em Tamanho da tabela, insira o número de colunas e linhas.  

Em Comportamento de AutoAjuste, escolha as opções para ajustar o tamanho da tabela.  

Criar uma tabela 

É possível criar uma tabela desenhando as linhas e colunas que deseja ou convertendo 
texto em um tabela. 
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Desenhar uma tabela 

É possível desenhar uma tabela complexa , por exemplo, uma que contenha células de 
tamanhos diferentes ou um número variável de colunas por linha. 

Clique no local em que você deseja criar a tabela.  

Na guia Inserir, no grupo Tabelas, clique em Tabela e, em seguida, clique em Desenhar 
Tabela.  

 

O ponteiro muda para um lápis. 

Para definir os limites externos da tabela, desenhe um retângulo. Em seguida, desenha 
as linhas das colunas e das linhas dentro do retângulo.  

 

Para apagar uma linha ou um bloco de linhas, em Ferramentas de tabela, na guia 
Estrutura, no grupo Desenhar bordas, clique em Borracha.  

Clique na linha que deseja apagar. Para apagar toda a tabela, Ao terminar de desenhar a 
tabela, clique em uma célula e comece a digitar ou inserir um objeto.  

Colunas 

Para dividir o texto em duas ou mais colunas. Clique na guia inserir e logo em seguida 
clique em Colunas. 

  

Escolha o número de colunas ou clique em Mais colunas para outras opções. 
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Capitular 

A capitular, uma letra inicial maiúscula grande, pode ser usada para começar um 
documento ou capítulo, ou para chamar atenção em um boletim informativo ou convite. 

 

 Capitular 

 Capitular na margem 

Clique no parágrafo que deseja iniciar com uma capitular.  

O parágrafo deve conter texto. 

Na guia Inserir, clique em Letra Capitular. 

 

Clique em Capitular ou Na margem.  

Inserir Data/Hora 

Clique no local em que você deseja inserir a data ou hora.  

Na guia Inserir, no grupo Texto, clique em Data e hora.  

 

Na caixa Formatos de Data, clique no formato de data e hora que deseja  — por exemplo, 
12/02/2008 21:45 ou 12 de fevereiro de 2009. 

Inserir Número de páginas 

Você pode selecionar entre vários designs de numeração de página disponíveis na 
galeria. 

Insira números de página ou números de página Página. Na guia Inserir, no grupo 
Cabeçalho e Rodapé, clique em Número da Página.  
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Clique em Início da Página, Fim da Página ou Margens da Página, dependendo de onde 
deseje exibir os números no documento.  

Escolha um design de numeração de página na galeria de designs. 

Inserir uma quebra de página manual 

Clique no local em que você deseja iniciar uma nova página.  

Na guia Inserir, no grupo Páginas, clique em Quebra de Página. 

 

 

Inserir uma quebra de seção 

Na guia Layout da Página, no grupo Configurar Página, clique em Quebras.  

 

No grupo Quebras de Seção, clique no tipo de quebra de seção adequada ao tipo de 
alteração que deseja fazer.  

Por exemplo, se estiver dividindo um documento em capítulos, cada capítulo pode 
começar em uma página ímpar. Clique em Página Ímpar no grupo Quebras de Seção. 

Bordas e Sombreamento 

A borda pode adicionar algo mais e dar ênfase a diversas partes do seu documento. É 
possível adicionar bordas à páginas, texto, tabelas células de tabela, objetos gráficos e imagens.  

É possível adicionar uma borda a qualquer lado, ou todos eles, de cada página de um 
documento, às páginas em uma seção, somente á primeira página, ou para todas as páginas 
exceto a primeira. Também é possível adicionar bordas de página em vários estilos de linha e 
cores, bem como uma grande variedade de bordas de elementos gráficos. 

 

Você pode separar um texto do resto de um documento adicionando bordas.  

 

É possível adicionar bordas a uma tabela ou a uma célula individual. 



DATA CONTROL – Capacitação Administrativa 
 

89 

 

É possível adicionar bordas aos objetos de desenho e imagens. Você pode alterar ou 
formatar a borda de um objeto da mesma forma que fariam com uma linha. 

Adicionar uma borda a uma imagem, uma tabela ou um texto 

Selecione a imagem, a tabela ou o texto ao qual deseja aplicar a borda.  

Para aplicar uma borda a células específicas da tabela, selecione as células, incluindo os 
marcadores de final de célula. 

 

 Observação   Pressione CTRL+* para ativar as marcas de parágrafo Mostrar/Ocultar e 
exibir as marcas de final de célula. 

Na guia Layout de Página, no grupo Plano de Fundo da Página, clique em Bordas de 
Página.  

 

Na caixa de diálogo Bordas e Sombreamento, clique na guia Bordas e, em seguida, clique 
em uma das opções de borda em Configurações.  

Selecione o estilo, a cor e a largura da borda.  

Siga um destes procedimentos:  

Para colocar as bordas apenas em lados específicos da área selecionada, clique em 
Personalizar em Configurar. Em Visualização, clique nos lados do diagrama ou clique nos botões 
para aplicar e remover bordas.  

Para especificar a posição exata de uma borda de parágrafo com relação ao texto, clique 
em Parágrafo em Aplicar a, clique em Opções e, em seguida, selecione as opções que deseja.  

Para especificar uma célula ou uma tabela na qual deseja que a borda apareça, clique na 
opção que deseja em Aplicar a.  

Adicionar uma borda a uma página 

Na guia Layout de Página, no grupo Plano de Fundo da Página, clique em Bordas de 
Página.  
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Verifique se está na guia Borda da Página na caixa de diálogo Bordas e Sombreamento. 

Clique uma das opções de bordas em Configurações.  

Para especificar que a borda aparece em um determinado lado de uma página, tal como 
somente na parte superior, clique em Outra em Definição. Em Visualização, clique no lugar onde 
você deseja que a borda seja apresentada. 

Selecione o estilo, a cor e a largura da borda.  

Para especificar uma borda artística, como árvores, selecione uma opção na caixa Arte. 

Siga um destes procedimentos:  

Para especificar uma página ou seção específica na qual a borda aparecerá, clique na 
opção que deseja em Aplicar a.  

Para especificar a posição exata da borda na página, clique em Opções e, em seguida, 
selecione as opções que deseja.  

Inserir um clip art 

Na guia Inserir, no grupo Ilustrações, clique em Clip-art.  

 

No painel de tarefas Clip Art, na caixa de texto Pesquisar por, digite uma palavra ou frase 
que descreva o clip art que deseja, ou digite todo ou parte do nome do arquivo do clip art.  

Para deixar sua pesquisa mais precisa, execute uma das seguintes ações:  

Para limitar os resultados da pesquisa para uma coleção específica de clip art, na caixa 
Pesquisar em, clique na seta e selecione a coleção que deseja pesquisar.  

Para limitar os resultados da pesquisa de clip art, clique na seta na caixa Os resultados 
devem ser e marque a caixa de seleção ao lado de Clip Art.  

No painel de tarefas Clip Art, também é possível pesquisar por fotografias, filmes e sons. 
Para incluir qualquer um dos tipos de mídias, marque a caixa de seleção ao lado deles. 

Clique em Ir.  

Na lista de resultados, clique no clip art para inseri-lo.  

Inserir uma imagem a partir de uma página da Web 

Abra o documento do Microsoft Office Word 2007.  

A partir da página da Web, arraste a imagem que deseja para o documento do Word.  

Verifique se a imagem que você escolheu não é um vínculo para outra página da Web. Se 
você arrastar uma imagem que seja vinculada, ela será inserida no seu documento como um 
vínculo em vez de uma imagem. 

Inserir uma imagem vinculada a partir de uma página da Web 

Abra o documento do Word.  
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Na página da Web, clique com o botão direito do mouse na imagem que deseja e, em 
seguida, clique em Copiar.  

No documento do Word, clique com o botão direito do mouse no local que deseja inserir a 
imagem e, em seguida, clique em Colar.  

Inserir uma imagem a partir de um arquivo 

Clique onde deseja inserir a imagem.  

Na guia Inserir, no grupo Ilustrações, clique em Imagem.  

 

Localize a imagem que deseja inserir.  

Clique duas vezes na imagem que deseja inserir.  

 Observação   Por padrão, o Microsoft Word incorpora imagens em um documento. É 
possível reduzir o tamanho de um arquivo vinculando com uma imagem. Na caixa de diálogo 
Inserir Imagem, clique na seta ao lado de Inserir e, em seguida, clique em Vincular ao arquivo. 

Alterar uma imagem entre linhas para uma imagem sobreposta e vice-versa 

Se a imagem não estiver na tela de desenho (tela de desenho: uma área na qual é 
possível desenhar várias formas. Como as formas estão contidas na tela de desenho, elas 
podem ser movidas e redimensionadas como uma unidade.), selecione a imagem. Se estiver na 
tela de desenho, selecione a tela.  

Em Ferramentas de Imagem, na guia Formatar, no grupo Organizar, clique em Posição.  

 

Se você não vir Posição, clique em Organizar e, em seguida, clique em Posição. 

Siga um destes procedimentos:  

Para alterar uma imagem linha para uma imagem flutuante, selecione o estilo de quebra 
automática que deseja.  

Para alterar uma imagem flutuante para uma imagem em linha, selecione Em Linha com o 
Texto (Normal).  

Adicionar WordArt 

Na guia Inserir, no grupo Texto, clique em WordArt e, em seguida, clique no estilo de 
WordArt desejado.  

 

Digite o texto. 
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Marca D’água 

Em uma marca-d'água personalizada, você pode usar um texto ou uma imagem. Estas 
etapas mostram como criar uma marca-d'água de imagem. 

 Na guia Layout da Página, clique em Marca-d'água para abrir a galeria. 

 Clique em Personalizar Marca-D'Água, na parte inferior da galeria. 

 Clique em Marca-d'água de imagem e selecione a sua imagem. Use qualquer imagem 
no computador ou clip-art no Microsoft Clip Organizer. Observe que você pode aumentá-la e 
optar por desbotar a cor para que ela não fique tão visível por trás do texto do documento.  

 O resultado terá uma aparência semelhante à do exemplo mostrado. 

Se você desejar uma marca-d'água de texto personalizada, selecione o texto de uma lista 
na mesma caixa de diálogo mostrada nesta imagem ou digite o texto desejado. Você pode 
selecionar a fonte, o tamanho e a cor, definir a transparência e escolher um layout diagonal ou 
horizontal. 

 

Digitar um comentário 

Selecione o texto ou o item sobre o qual você deseja fazer um comentário ou clique no 
final do texto.  

Na guia Revisão, no grupo Comentários, clique em Novo Comentário.  

 

Digite o texto do comentário no balão de comentários ou no Painel de Revisão.  

Localizar e substituir texto 

É possível substituir automaticamente uma palavra ou frase por outra , por exemplo, é 
possível substituir Prato por Copo. 

Na guia Início, no grupo Edição, clique em Substituir.  
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Clique na guia Substituir.  

Na caixa Localizar, digite o texto que deseja pesquisar.  

Na caixa Substituir por, digite o texto de substituição.  

Siga um destes procedimentos:  

Para localizar a próxima ocorrência do texto, clique em Localizar próximo.  

Para substituir uma ocorrência no texto, clique em Substituir. Após clicar em Substituir, o 
Office Word 2007 moverá para a próxima ocorrência do texto.  

Para substituir todas as ocorrências do texto, clique em Substituir tudo.  

Imprimir 

Esta é uma explicação de como imprimir quando a sua impressora está conectada ao 
computador. 

Clique em (Botão Office), aponte para Imprimir e clique em Visualização de Impressão.  

 

A caixa de diálogo Imprimir é exibida. 

Selecione a impressora que você deseja usar na caixa Nome e clique em OK.  
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Teclas de atalho 

Para fazer isso Pressione 

Alterna para a próxima janela. ALT+TAB 

Alterna para a janela anterior. ALT+SHIFT+TAB 

Fecha a janela ativa. CTRL+W ou 
CTRL+F4 

Rearmazene o tamanho da janela ativa após maximizá-la. ALT+F5 

Move para um painel de tarefas de outro painel na janela do programa 
(direção no sentido horário). (Talvez você precise pressionar F6 mais 

de uma vez.)  

F6 

Move para um painel de tarefas de outro painel na janela do programa 
(direção no sentido anti-horário). 

SHIFT+F6 

Quando houver mais de uma janela aberta, alterne para a próxima 
janela. 

CTRL+F6 

Alterna para a janela anterior. CTRL+SHIFT+F6 

Maximiza ou restaura a janela selecionada. CTRL+F10 

Copia uma imagem da tela para a Área de transferência. PRINT SCREEN 

Copia uma imagem da janela selecionada para a Área de 
transferência. 

ALT+PRINT 
SCREEN 

Sai de uma caixa de diálogo aberta e volta para o documento, em 
casos de caixas de diálogo, como Localizar e Substituir, que 

suportam esse comportamento. 

ALT+F6 

Avança para a próxima opção ou para o próximo grupo. TAB 

Volta para a opção ou o grupo de opções anterior. SHIFT+TAB 

Alterna para a próxima guia da caixa de diálogo. CTRL+TAB 

Alterna para a guia anterior da caixa de diálogo. CTRL+SHIFT+TAB 

Alterna entre as opções da lista suspensa aberta ou de um grupo de 
opções. 

Teclas de direção 

Executa a ação atribuída ao botão selecionado; marca ou desmarca a 
caixa de seleção destacada. 

BARRA DE 
ESPAÇOS 

Seleciona uma opção; marca ou desmarca caixas de seleção. ALT+ a letra 
sublinhada em uma 

opção 

Abre a lista suspensa selecionada. ALT+ SETA PARA 
BAIXO 

Seleciona uma opção da lista suspensa. Primeira letra de 
uma opção em uma 

lista suspensa 

Fecha a lista suspensa selecionada; cancela um comando e fecha 
caixas de diálogo. 

ESC 

Executa o comando selecionado. ENTER 

Vai para o início da entrada. HOME 
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Vai para o fim da entrada. END 

Avança ou retrocede um caractere. SETA PARA A 
ESQUERDA ou 
SETA PARA A 

DIREITA 

Retrocede uma palavra à esquerda. CTRL+SETA PARA 
A ESQUERDA 

Avança uma palavra à direita. CTRL+SETA PARA 
A DIREITA 

Marca ou desmarca um caractere à esquerda. SHIFT+SETA PARA 
A ESQUERDA 

Marca ou desmarca um caractere à direita. SHIFT+SETA PARA 
A DIREITA 

Marca ou desmarca uma palavra à esquerda. CTRL+SHIFT+SETA 
PARA A 

ESQUERDA 

Marca ou desmarca uma palavra à direita. CTRL+SHIFT+SETA 
PARA A DIREITA 

Seleciona do ponto de inserção ao início da entrada. SHIFT+HOME 

Seleciona do ponto de inserção ao fim da entrada. SHIFT+END 

Exibe a caixa de diálogo Abrir. CTRL+F12 ou 
CTRL+O 

Exibe a caixa de diálogo Salvar como. F12 

Volta para a pasta anterior ( ). ALT+1 

Botaõ Um Nível Acima : abre a pasta um nível acima da pasta 
aberta. 

ALT+2 

Botão Excluir : exclui a pasta ou arquivo selecionado. DELETE 

Botão Criar Nova Pasta : criar uma pasta nova. ALT+4 

Botão Modos de exibição : alterna entre os modos de exibição 
disponíveis da pasta. 

ALT+5 

Exibe um menu de atalho para o item selecionado, como uma pasta ou 
um arquivo. 

SHIFT+F10 

Alterna entre as opções ou as áreas da caixa de diálogo.  TAB 

Abre a lista Examinar em. F4 ou ALT+I 

Atualiza a lista de arquivos. F5 

Cancela uma ação. ESC 

Desfaz uma ação. CTRL+Z 

Refaz ou repete uma ação. CTRL+Y 

Move para um painel de tarefas de outro painel na janela do programa. 
(Talvez você precise pressionar F6 mais de uma vez.) 

F6 

Quando um menu estiver ativo, move para um painel de tarefas. CTRL+TAB 
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(Talvez você precise pressionar CTRL+TAB mais de uma vez.) 

Quando um painel de tarefas estiver ativo, seleciona a próxima opção 
ou a opção anterior no painel de tarefas. 

TAB ou 
SHIFT+TAB 

Exibe o conjunto completo de comandos no menu painel de tarefas. CTRL+BARRA DE 
ESPAÇOS 

Executa a ação atribuída ao botão selecionado. BARRA DE 
ESPAÇOS ou 

ENTER 

Abre um menu suspenso do item de galeria selecionado. SHIFT+F10 

Seleciona o primeiro ou último item em uma galeria. HOME ou END 

Rola para cima ou para baixo na lista da galeria selecionada. PAGE UP ou PAGE 
DOWN 

Anotações 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
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Atividade 01 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE 
DIRETORIA DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 
 
Ofício Circular nº 06/2008 -   Brasília, 05 de março de 2008. 
 
MEC/SECAD/DPEJA    
 
 
Senhor Secretário, 
 

1. Fazemos referência ao Ofício Circular nº 01/2008 - SECAD/MEC, de 24 de janeiro de 2008, o 
qual informou sobre a realização das Oficinas de Formação em Organização e Análise de 
Dados para o Diagnóstico da Educação de Jovens e Adultos. 

2. Os participantes das oficinas, representantes dos segmentos Coordenação de EJA Estadual, 
Coordenação de EJA municipal (capital), Fórum de EJA, UNDIME Estadual e Comitê Estadual de 
Educação do Campo ou Coordenação Estadual de Educação do Campo, serão os responsáveis 
pela elaboração de um diagnóstico sobre a situação da educação e aprendizagens de jovens e 
adultos através de levantamento dos dados da EJA em seu Estado conforme roteiro em anexo. 

3. A base e análise dos dados da Educação de Jovens e Adultos subsidiarão as atividades a 
serem desenvolvidas, durante o ano de 2008, nas reuniões técnicas com os coordenadores 
estaduais de EJA, coordenadores de EJA das capitais, fóruns de EJA e Undime e, sem dúvida, a 
política de Educação de Jovens e Adultos de cada Estado, além de compor o  Relatório Estadual 
sobre a situação da educação e aprendizagens de adultos que será apresentado no Encontro 
Estadual Preparatório à VI CONFINTEA a ser realizado no mês de março de 2008. 

4. Para que o diagnóstico seja concluído, antes do Encontro de seu Estado – conforme Ofício 
Circular nº 08/2008 - SECAD/MEC -, é imprescindível que os participantes das oficinas recebam 
o apoio necessário para a realização desse trabalho. Assim, solicitamos que a Secretaria de 
Educação do Estado disponibilize os dados solicitados, dê acesso a documentos produzidos 
para a modalidade de EJA e apóie as reuniões dos segmentos em seu Estado, além de outras 
ações necessárias à conclusão desta atividade. 

5. Confiantes em nossa parceria para contribuir na consolidação de políticas públicas de Estado 
que assegurem a ampliação do acesso à educação continuada de qualidade aos jovens, adultos 
e idosos de seu estado, nos colocamos à disposição. 

 
 
Atenciosamente, 
 
 

MARIA APARECIDA ZANETTI 
Diretora de Políticas de Educação de Jovens e Adultos 

SECAD/MEC 
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Atividade 02 

Crie a carta de apresentação com essas especificações abaixo para duas empresas:  

Papel: A4 

Margem superior: 3cm 

Margem Inferior: 2,5cm 

Margem Esquerda:2,5cm 

Margem Direita:2,5cm 

Crie Duas páginas. Uma para você e a segunda sua amiga de prova 

Digite o texto abaixo e faça a adaptação para cada aluno. 

Texto justificado 

Recuo de primeira linha em todos os parágrafos:2cm 

Parágrafo com entre linhas de 1,5linha 

Fonte: Verdana 

Tamanha: 12 

Insira qualquer figura no cabeçalho da pagina. 

Ajuste os parágrafos de tal forma que fique bem distribuído nas páginas. 

 

 

 
 
 
     DATA CONTROL 
Educação e Tecnologia 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 
   Declaramos para fins de comprovação perante a Data Control  - Educação 

e tecnologia, que (Seu nome) estagiou nesta empresa, no  Administrativo 

(Departamento/Seção), cumprindo  40horas, com o objetivo específico de efetuar o 

trabalho sob o título técnico em Administração necessário para a obtenção do 

Certificado em Técnico em Administração. 

 
(Data) 

 
______________________ 

nome e assinatura 
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Atividade 03 

CONSULTORIA DE COBRANÇA - DATAPAG 

 

 

Para: Teofolônio Marques 
 
Atenção a: Vencimento de Parcela 
 
De: Datapag  
 
 
 
Assunto: Carta de cobrança 
 
 
 
 
Prezado Senhor, 

 

Nosso controle de pagamentos acusa, em sua conta, prestação vencida 

há mais de 10 dias, motivo pelo qual pedimos a V. Sa. sua imediata 

regularização.  

Tendo em vista que a emissão deste aviso é automática, caso V. Sa. já 

tenha efetuado o pagamento, solicitamos desconsiderá-lo. 

 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Paulo Henrique Lopes Pinheiro 
Supervisor de Cobrança 
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Atividade 04 

CARDÁPIO 
 

Entrada:  

• Canapés ............................................................................................................ 6,00 

• Barquinhas de maionese ................................................................................. 10,00 

• Batidas .............................................................................................................. 8,00 

• Coquetel de frutas ............................................................................................. 5,00 

Bebidas:  

• Refrigerantes variados inclusive diet e light ....................................................... 9,00 

• Água mineral  .................................................................................................... 4,50 

• Sucos  ............................................................................................................... 3,30 

• Cerveja e outras bebidas alcoólicas por conta do cliente.  ................................. 2,00 

Lanchonete:  

• Mini dog ............................................................................................................. 4,00 

• Mini hambúrguer ................................................................................................ 5,00 

• Algodão  ............................................................................................................ 0,50 

• Doce .................................................................................................................. 1,00 

• Pipoca ............................................................................................................... 2,00 

• Carne maluca .................................................................................................... 3,00 

Salgados:  

• Risolis ( queijo, queijo/presunto,ricota e palmito)  .............................................. 5,00 

• Esfiha ( calabresa,carne e frango )  ................................................................... 4,50 

• Enroladinho ( presunto ) .................................................................................... 3,00 

• Empada ( palmito e frango ) ............................................................................... 6,00 

• Folhados ( ricota, frango,palmito, camarão e bacalhau) ..................................... 2,00 

• Pasteizinhos ( carne e palmito ) ......................................................................... 3,50 

• Mini pizza de mussarela .................................................................................... 4,00 

• Coxinha ............................................................................................................. 8,00 

• Bolinho de Bacalhau (carne e queijo)  ............................................................... 9,00 

• Croquete ( carne e milho )  ................................................................................ 6,00 

• Kibe ................................................................................................................... 6,00 

Doces:  

• Brigadeiro preto e colorido Ameixa .................................................................... 5,00 

• Brigadeiro branco .............................................................................................. 2,00 

• Beijinho .............................................................................................................. 3,00 

• Bicho de pé ........................................................................................................ 5,00 

• Casadinho ......................................................................................................... 4,00 
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Atividade 05 

 
[Clique aqui e digite o endereço do destinatário]  [Coloque o telefone, fax e email aqui]  

Paulo Henrique Lopes Pinheiro 

Objetivo Digite o Objetivo. 

Experiência 1990–1994 Sapataria Bom Pé Campinas - SP 

Gerente geral de vendas 

• Aumentou as vendas R$50.000,00 para R$100.000,00. 

• Dobrou as vendas por representante de R$5.000,00 para R$10.000,00. 

• Sugeriu novos produtos que aumentaram os lucros em 23%. 

 
1985–1990 Grupo Bardel Campinas - SP 

Representante regional de vendas 

• Aumentou as vendas regionais de R$25.000,00 para R$100.000,00. 

• Gerenciou 250 representantes de vendas em 6 estados do Norte/Nordeste. 

• Implementou curso de treinamento para novos funcionários — aumento da 
lucratividade. 

 
1980–1984 Vinhal Dantas Campinas - SP 

Representante de vendas sênior 

• Expandiu a equipe de vendas de 50 para 100 representantes. 

• Triplicou a cota de lucros de cada sócio. 

• Aumentou as vendas para ampliar mercado. 

 
1975–1980 Iluminações, Ltda. Campinas - SP 

Representante de vendas 

• Expandiu as vendas em 400%. 

• Recebeu o prêmio de melhor representante de vendas durante quatro anos 
consecutivos. 

• Desenvolveu o curso de treinamento Excelência em Vendas. 

Formação 1971–1975 Universidade de Campinas Campinas - SP 

• Bacharelado em Administração de Empresas e Ciência da Computação. 

• Graduada com summa cum laude. 

Interesses Conselho de Diretores de Campinas, corrida, jardinagem e tapeçaria. 

Dicas Selecione o texto que deseja substituir e digite o currículo. 
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Atividade 06 

 
 

MICRO INFO – CONSULTORIA EM INFORMÁTICA® 
:  ACESSÓRIOS E TECNOLOGIA EM SUPRIMENTOS 

 
 
 
De: Paulo Henrique 
Para: Ligia 
 
 
 
ATT.: Sra. Ligia 
 
 
 

Segue abaixo nossa tabela de preços com os principais acessórios e 

serviços disponíveis no momento, caso desejar algum equipamento e/ou serviços que 

não esteja na tabela, favor acessar nosso site www.microinfo.com ou entre em 

contato pelo nosso e-mail microinfo@microinfo.com 

 

TABELA DE PREÇOS 
 

DESCRIÇÃO DO ITEM / MODELO PREÇO QTD. EM ESTOQUE 
HARD DISK QUANTUM 20 GB R$ 420,00 50 
PENTE DE MEMÓRIA EDORAM 128 MB R$ 102,00 110 
PENTIUM IV 550 Mhz  R$ 860,00 70 
ZIP DRIVE – 1 GB R$ 360,00 30 
CD-RW HI-SHIRP R$ 10,00 40 
 TOTAL ITENS  
 
 

Informações Bancária 
Nome Ag Conta Tel. CPF 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rua Jerônimo de Albuquerque, s/n –Cohab 
Fone: (99) 9999-9999 
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Atividade 07 
 
 

Design Editoration 
O melhor em designer 
Rua dos Intelectuais – nº 243 – Centro 
CEP: 37845 – São Luís – Ma  
Tel: (098) 243 - 3455 

PEDIDO DE 
COMPRA 

O NÚMERO DESTE PEDIDO DEVE CONSTAR 
DE  TODA CORRESPONDÊNCIA 
RELACIONADA À ELE, PAPÉIS DE 
EXPEDIÇÃO E FATURA: Nº DO PEDIDO 

 

 
Endereço para faturamento Endereço para entrega 

  
  
  
  

 

DATA DO PEDIDO COMPRADOR OU 
USUÁRIO FINAL EXPEDIÇÃO MODO DE 

PAGAMENTO 
OUTROS 
TERMOS 

     
 

QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   SUBTOTAL  
   ENTREGA  
   OUTROS  
   TOTAL  

 
1 – Favor anexar duas cópias da fatura  
2 – Registrar este pedido de acordo com 
os preços termos e condições acima 

  

  Autorizado por:             
 

CURSOS DATA SHOW 
PHOTO 
SHOP 

COREL 
DRAW 

VISUAL 
BASIC 

WEB  
DESIGN 

PAGE 
MAKER 

30H 20H 50H 70H 25H 
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Atividade 08 
 

MALA DIRETA 
 
Documento principal: É o documento que servirá para todos os outros 
documentos da Mala Direta. Ex: Convite, uma Cobrança. 
 
Fonte de dados: É  um arquivo banco de dados que irá armazenar as 
informações que serão compartilhadas com o documento principal da Mala 
Direta.(os registros). 
 
* Vamos Digitar o documento principal, os campos serão NOME, BAIRRO, 
PRODUTO, VALOR, DATA e CÓDIGO. 
 

 
Prezado Sr. < > 
Bairro < > 
 
 
 

Encontramos em nossos registros um débito seu, referente a compra de 
um < >, no valor de < >. Compra efetuada em < >. Contamos com sua 
cooperação para efetuar pagamento mais breve possível. 

 
 
 
Para facilitar seu atendimento em nossas lojas informe seu código ao 

balconista. Nº < > 
 
 
 
 
 

 

Cordialmente 
 
 
Obs: Digitar todo texto na fonte arial, 13, justificado 
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Atividade 09 
 
 

Vírus Sober deve se espalhar pela web hoje, alerta especialistas. 

 
m novo vírus chamado Sober , que surgiu 
na internet esta madrugada , pode causar 

alguns estragos hoje. A praga chega por e-mail e, como 
esconde seu código HTML, é ativada pela simples abertura 
da mensagem. 
 

 

Uma vez ativada, a praga se 
estala no PC como “drv.exe”, 
“similare.exe” ou “systemchk. exe”. 
Em seguida ela se dissemina para 
todos os e-mails contidos no catálogo 

de endereços do 
Outlook. Esses e-mails usam 
remetentes falsos, o que dificulta 
descobrir de onde vem, de fato, a 
mensagem infectada. 

 
 

 
 

O CAMINHO DOS ANJOS A SERVIÇO DA VIDA 
 

 

MARIA _________________________________________________________________ MÃE DE JESUS 

JOSÉ _______________________________________________________________ ESPOSO DE MARIA 

ESPÍRITO SANTO ________________________________________________________________ DEUS 
 

U

 

Utilize o Plantão e Laboratório!!! 
 


