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O Microsoft Word 2003 é um dos programas que constituem o Microsoft Office 

2003. 

 

 

O Microsoft Word é o programa indicado a quem necessita de realizar um 

processamento de texto, visto que a sua formatação é fácil de aplicar com esta 

aplicação. 

 

 

Com o Microsoft Word 2003 o utilizador tem a oportunidade de criar / alterar 

texto aplicando diversos efeitos tal como inserir e formatar imagens do Microsoft 

Office (ClipArt) ou aplicar texto artístico (WordArt). 
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Área de Trabalho 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Menu de Controlo 
Ao fazer clique sobre este ícone, surge um menu que contém as opções de 
controlo da janela (Restaurar, Mover, Dimensionar, Minimizar, Maximizar e 
Fechar); 

 
 

2. Barra de Título 
Apresenta o nome da aplicação em uso e do documento aberto; 

 
 

3. Barra de Menus 
Contém os menus específicos do programa; 

 
 

4. Barras de Ferramentas 
Contêm uma série de botões de comando que executam as tarefas 
frequentemente utilizadas; 
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5. Barra de Formatação 
Contêm diversos comandos que nos permitem formatar facilmente o nosso 
documento; 

 
 

6. Régua 
Ajusta rapidamente as margens, os avanços e/ou as tabulações do documento 
activo. 
 

 
7. Área de Trabalho 

Área onde se processa o documento. 
 
 

8. Barra de Desenho 
Contêm comandos que nos permite inserir imagens ou formas automáticas na 
Área de Trabalho. Esta barra também contém comandos de rotação/efeitos a 
aplicar em formas. 

 
 

9. Barra de Estado 
Apresenta informação sobre a posição do cursor de inserção no documento, as 
teclas ou as ferramentas activas e a operação em curso, entre outras. 

 
10. Elevador 

Permite movimentar a Área de Trabalho verticalmente e horizontalmente. 
 

11. Assistente do Word 
Representa um personagem que ajuda durante a sessão de trabalho. 
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Criar documentos  

 
Uma das características do Word 2003 é a facilidade com que se podem criar 

documentos, visto que muitas das tarefas se encontram automatizadas para que o 

utilizador poupe tempo e esforço. 

 
Ao iniciar o Word, surge sempre uma área de trabalho em branco preparada 

para receber texto e que se designa por  Documento1. 
 
Para  criar um novo documento clique sobre o menu Ficheiro » Novo 

 
 

 

Esta barra divide-se em duas categorias (Novo e Modelos) que possuem diversas 

opções. 

 

Categoria Novo: 

 

 Documento em Branco 

Cria uma nova página em branco para se poder efectuar processamento de 

texto; 

 

 Documento XML 

Cria um documento com a extensão XML; 

 

 Página Web 

Permite elaborar uma página web; 

Automaticamente 
surge uma barra de 
opção lateral 
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 Mensagem de Correio Electrónico 

Permite elaborar automaticamente uma mensagem de correio electrónico; 

 

 A partir de um Documento existente 

Permite criar uma nova Área de Trabalho tendo em conta a formatação de 

um documento existente tal como os dados nele existentes. 

 

Categoria Modelos: 

 

 Procurar online 

Permite realizar uma pesquisa na Internet de modelos existentes, através de 

uma palavra chave; 

 

 Modelos no Office Online 

Permite importar modelos existentes da Internet parta o nosso computador 

(esta opção só está disponível se o Office estiver registado 

correctamente/legalmente) 

 

 No meu computador 

Cria um modelo tendo em base um modelo anteriormente criado por nós e 

guardado no disco rígido 

 

 Nos meus Web Sites  

Importa modelos utilizados na elaboração de web sites pessoais 
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Guardar Documentos 
 

Para se guardar documentos tem de aceder ao no menu Ficheiro » Guardar 

Se ainda não foi definido um nome para o ficheiro, surge de imediato a janela 

Guardar como: 

 

Nome do Ficheiro: 

O Word sugere um nome automaticamente para o ficheiro na caixa de texto (1ª 

linha do documento), mas pode substitui-lo pelo que pretender.  
 

 

Guardar em : 

Neste campo poderá escolher o local onde pretende guardar o seu documento. Caso 

o destino não surja de imediato poderá ,clicar com o botão do lado esquerdo do rato, 

na seta indicadora de nível e assim ir até ao destino pretendido. 
 

 
 

Pressione o botão  para finalizar o armazenamento do ficheiro. 

 

Seta Indicadora de Nível 
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Abrir documentos 

 

Com o Word 2003 pode aceder a documentos criados em versões anteriores, 

uma vez que o processo de conversão é realizado automaticamente, isto é, a 

aplicação reconhece os controlos aplicados nos documentos e permite o seu 

manuseamento de uma forma directa. 

Para abrir um ficheiro execute os seguintes passos: 

 

Aceda ao menu Ficheiro » Abrir... e surge a seguinte caixa de diálogo: 

 

 

 

No campo , tem de escolher a pasta onde tem o seu 

trabalho/documento guardado, de modo a facilitar a sua abertura.  

Após ter surgido a directoria pretendida tem apenas que a abrir e 

escolher o documento em que pretende trabalhar. 
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Seleccionar texto 

 

A maioria das tarefas podem realizar-se através da selecção de texto. O Word 

proporciona vários métodos para seleccionar rapidamente o texto com o rato ou com 

o teclado. 

 

Para seleccionar um segmento de texto, clique no início e arraste o ponteiro 

do rato (mantendo pressionado o botão esquerdo) até obter o bloco que 

deseja destacar. 

 

Para marcar uma palavra, faça duplo clique sobre a mesma. 

 

Para seleccionar um parágrafo clique três vezes sobre ele. 

 

Quando necessitar de destacar todo o documento, escolha a opção 

Seleccionar Tudo a partir do menu Editar ou através do comando rápido do 

teclado CTRL+T. 

 

Pode seleccionar texto através do teclado.  

Pressione a tecla SHIFT e desloque-se no documento através das teclas 

direccionais. 
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Copiar, Cortar e Colar texto 

 

 

Copiar 

Consiste  em duplicar blocos de texto em diferentes partes de um documento. Para 

utilizar este comando tem de aceder ao menu Editar  » Copiar, ou poderá utilizar o 

atalho pelo teclado CTRL+C. 

 

 

Cortar 

Consiste em mover blocos de texto de um documento. Para utilizar este comando 

aceda ao menu Editar  » Cortar ou poderá utilizar o atalho pelo teclado CTRL+X. 

 

 

Colar 

Consiste  em colocar blocos de texto que tenham sido movidos ou copiados num 

documento. Para utilizar este comando aceda ao menu Editar e escolher a opção 

Colar, ou ainda poderá utilizar o atalho pelo teclado CTRL+V. 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção: 

Para utilizar estes comandos não se esqueça que terá sempre a necessidade de 

seleccionar o texto. 
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Localizar e Substituir 

 
Uma das operações que se realiza com bastante frequência, é a localização de 

palavras em determinado documento.  

Para realizar essa operação terá de Abrir  o documento em que pretende 

substituir uma palavra (ex. Computador por CPU). 

Seleccionamos a opção Substituir... no menu Editar.  

Surge então a caixa de diálogo Localizar e Substituir. 

 

 

 

Na caixa Localizar escreva Computador e na caixa Substituir por digite CPU 

pressione o botão Localizar seguinte. 

 

 

 

A primeira palavra  surgirá automáticamente. 

Pressione o botão  para substituir a palavra e saltar para a 

ocorrência seguinte. 

Também poderá optar por substituir todas as palavras utilizando apenas um 

comando. Para efectuar essa operação terá de clicar sobre o , e 

automaticamente todas as palavras serão substituídas. 
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Formatar o texto 

 

Ao criar um documento no Microsoft Word, o programa aplica ao texto uma 

série de características predefinidas, tais como, o tipo de letra, o tamanho do tipo de 

letra, a cor, entre muitas outras. 

Através da Barra de Ferramentas Formatação, pode modificar rapidamente 

e facilmente os atributos de um bloco de texto ou de todo o documento. 

 

 

 

Aplicar efeitos ao texto 

 

 
Botão Negrito 

 
Botão Itálico 

 
Botão Sublinhado 

 

Alinhar texto 

 

 
Botão de alinhar à esquerda o texto 

 
Botão de centrar texto 

 
Botão de alinhar à direita o texto 

 
Botão Justificar o texto em ambas as margens. 
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Tipo de letra e tamanho do tipo de letra 

 

Pode-se facilmente alterar o tipo de letra e o seu tamanho através da Barra 

de Ferramentas Formatação ou através do menu Formatar » Tipo de letra. 

Se pretender aplicar um novo tipo de letra, seleccione o texto e clique sobre a 

lista Tipo de Letra. 

 

 

Também se podem configurar as características do tipo de letra, como o 

tamanho, o estilo, os efeitos e a cor, através da caixa de diálogo Tipo de Letra:  

 

1. Seleccione o texto cujo formato deseja alterar e escolha a opção Tipo de 

letra no menu Formatar. 

 

2. A caixa de diálogo Tipo de letra é-lhe apresentada com o separador Tipo 

de letra activo. 
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Tipo de letra 

Nesta caixa de lista, escolha o tipo de letra que  

deseja aplicar ao seu texto. 

 

 

 

 

Estilo de tipo de letra: 

Através desta lista pode seleccionar o estilo que será aplicado ao 

tipo de letra, tais como Normal, Negrito, Itálico, ou ambos. 

 

 

Tamanho do tipo de letra: 

Nesta lista escolha o tamanho, em pontos pré defenidos pelo 

programa, para o tipo de letra seleccionado. 

 

 Sublinhado: 

Faça clique sobre a seta, que indica a lista, para  

determinar o tipo de sublinhado que pretende.  

 

Cor: 

Mostra as cores possíveis que pode aplicar ao tipo de  

 letra. 

 

Efeitos: 

Active as caixas segundo o 

efeito  que deseja aplicar ao 

texto. 

 

Predefinido 

Pressione este botão para que as características seleccionadas  

 sejam aplicadas aos novos documentos. 
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Ver antes 

Nesta área pode visualizar o 

aspecto que o texto irá adquirir 

segundo as características e efeitos 

seleccionados pelo utilizador. 
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Régua 

 

Através da régua existente na Área de Trabalho pode ajustar rapidamente 

margens, tabulações e avanços. 

Por definição, a régua horizontal é visualizada nos modos de apresentação 

Normal e Esquema da Página, pelo que se não estiver presente, poderá ser activada 

da seguinte maneira: 

 

1. Clique no menu Ver e seleccione a opção Régua. 

 

2. Se a régua se encontra activa, aparece uma marca de verificação junto à 

opção Régua do menu Ver ( ). 

 

A régua horizontal permite ajustar as margens do documento e aplicar 

marcas de tabulação. 

 

Avanço da primeira linha 

o Este indicador serve para controlar o avanço sobre a a primeira linha 

do parágrafo. 

 

Avanço pendente 

o Com este indicador controla-se o avanço de um parágrafo a partir da 

sua segunda linha. 

 

Avanço da esquerda 

o Altera a margem esquerda do parágrafo ou de todo o documento.  

 

Avanço da Direita 

o Controla a margem direita de um bloco de texto ou de todo o 

documento. 
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Existem outras formas de aplicar avanços a um texto: 

 

1. Seleccione o texto que pretende avançar e prima a tecla Tab 

2. Pressionar o botão Aumentar Avanço ( ), existente na Barra de 

Formatação quantas vezes for necessário. 

 

3. Se desejar retirar tabulações a um texto, seleccione-o e pressione o botão 

Diminuir Avanço ( ) na Barra de Formatação.  



 
  

Página 19 de 33 

 

Marcas e Numerações 

 

 

Se pretender obter um documento de uma forma mais organizada e de fácil 

leitura tem a possibilidade de aplicar marcas. Para aplicar marcas pode aceder 

rapidamente à Barra de Ferramentas ou ao Menu Formatar » Marcas e Numeração.  

 

Seleccione o texto que pretende numerar e pressione o botão Numeração 

( ) na Barra de Formatação. 

 

Para finalizar a numeração, precione a tecla Enter duas vezes. 

 

De igual forma, se deseja aplicar marcas, seleccione o texto e pressione o botão 

Marcas ( )na Barra de Formatação. Clique fora do texto e observe que as linhas 

são assumidas de imediato com o caractere das marcas. 

 

Se pretender aplicar um estilo diferente de numeração ou marcas: 

 

 Aceda ao menu Formatar » Marcas e Numerações, então surgirá uma caixa de 

diálogo que contém os seguintes três separadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder aplicar a marca escolha o caractere que pretende e clique em OK. Se o 

caractere que pretende não se encontra na caixa principal, clique em Personalizar... . 
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A opção Personalizar 

 

Apresenta a caixa Personalizar a lista com marcas para criar um estilo próprio de 

marca ou numero, dependendo do seperador em que está, a partir da marca ou 

simbulo que está selecciondo. 
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Visualização da Área de Trabalho 

 

O Microsoft Word permite que o utilizador defina como pretende 

visualizar a Área de Trabalho.  

Para poder personalizar terá de aceder ao menu Ver. Ao aceder este 

menu tem de imediato 5 opções de visualização do documento (Normal, 

Esquema Web, Esquema de Leitura, Esquema de Leitura e Destaques). 

 

 

 

 

 Botão Vista Normal 

Permite visualizar a página na área total do monitor. Tem representado o 

final/inicio de página com um traçado 

 

 Botão Esquema online 

Permite a criação de uma página web simples. Todos os documentos criados 

com este esquema, serão guardados com a extensão html. Estes documentos 

poderão ser visualizados através do browser. 
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 Botão Vista do esquema de impressão 

Permite visualizar a página com as respectivas margens (laterais e 

superiores/inferiores) 

 

 Botão da esquema de leitura 

Visualização do documento, como se de um livro se trata-se ( 2 páginas de 

cada vez).  

 

 Botão Destaques  

Visualização do documento em partes, tendo em conta a formatação 

existente. 
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Cabeçalho e Rodapé 

 

Pode-se colocar objectos gráficos ou textos com o intuito de se repetirem em 

todas as páginas, informando o leitor sobre o tema do documento ou simplesmente 

como decoração do mesmo.  

Ficam localizados, respectivamente, na margem superior e na margem 

inferior. Estes podem incluir números de página e/ou outros campos predefinidos.  

Para activar um cabeçalho ou um rodapé do documento terá de aceder ao 

menu Ver » Cabeçalho e Rodapé. 

A barra de ferramentas Cabeçalho e rodapé é apresentada e surgirá os 

seguintes campos: 

 

 

 

 

Na área correspondente ao Cabeçalho poderá insirir os dados que desejar 

(imagem ou texto) 

De pretender alternar entre o cabeçalho e rodapé, poderá utilizar o botão 

 (mudar entre cabeçalho e rodapé) ou então poderá utilizar as teclas 

direccionais Cima e Baixo. 

 

A barra que surge ao aceder a este comando contém as seguintes funções: 

 

 - Insere texto pré defenido do programa ( ex. data, hora,...);  

 

 - Insere número de página; 
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 - Mostra/Oculta texto do documento para que apenas se poder visualizar o  

Cabeçalho ou o rodapé; 

 

 - Insere número total de páginas que que o documento contém; 

  

 - Fecha da barra de ferramentas Cabeçalho e Rodapé. 
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Aplicar efeitos Jornalísticos a texto 

 

O Word permite, ao utilizador, a criação de documentos com características 

de um artigo de  jornal, ou seja, um documento com várias colunas. 

 

Para se aplicar o efeito jornalistico ao documento terá de aceder ao menu 

Formatar » Colunas ou simplesmente clicar no botão , presente na Barra de 

Ferramentas Padrão. 

Ao aceder a este comando, de imediato surge a seguinte caixa de diálogo: 

 

 

 

Esta caixa é composta por diversos campos: 

 

Predefinições 

Permite defenir quantas colunas se pretende aplicar ao documento, sendo o 

máximo de três. 

 

Número de colunas 

Permite ao utilizador definir quantas colunas pretende aplicar ao documento, 

sendo o máximo de 11 colunas; 
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Largura e espaçamento 

Permite ao utilizador definir qual a largura que pretende nas colunas, tal 

como o espaçamento entre elas; 

 

Linha entre colunas 

Esta opção permite aplicar uma lionha divisória entre colunas; 

 

Pré-visualizar 

Mostra como o documento ficará, após as opções pretendidas terem sido 

assinaladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção: 

Para utilizar estes comandos não se esqueça que terá sempre a necessidade de ter o 

texto seleccionado. 
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Criar Tabelas 
 
 Uma tabela é um conjunto de linhas e colunas cuja aparência pode ser 
semelhante à da figura seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 Para criar uma tabela aceda ao menu menu Tabela » Inserir » Tabela ou 

utilize o botão , presente na Barra de Ferramentas. 
 Ao aceder a este comando surgirá a seguinte caixa: 
 

 
 
 

Número de colunas 
Define o número de colunas que a tabela irá possuir; 
 
Número de linhas 
Define o número de linhas colunas que a tabela irá possuir; 
 
Comportamento do ajuste automático 
Permite definir a largura das colunas no nosso documento; 
  
Estilo da tabela 
Permite aplicar estilos, pré-definidos do programa, à tabela. Atenção que este 
comando formatará automaticamente os dados e a sua disposição na tabela; 
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Inserir imagens 
 
 O Microsoft Word permite ao utilizador a colocação de imagens diversas no 
seu documento. 
 Para efectuar essa operação terá de aceder ao  menu Inserir » Imagem » ... 
Ai terá diversas opções: 
 

ClipArt ... 
Insere imagens provenientes do office, mas também possui tem a opção de 
clips online; 
 
Do ficheiro... 
Permite adiccionar ao documento imagens guardadas no disco rígido do PC ( 
ex. imagens guardadas pelo utilizador); 
 
Do scanner ou da câmara 
Possibilita ao utlizador colocar imagens provenientes de periféricos externos; 
 
Novo desenho 
Surge um espaço no documento onde o utilizador poderá criar a sua imagem;; 
 
Formas automáticas 
Addiciona formas automáticas pré-definidas do programa; 
 
WordArt  
Insere texto com variados efeitos; 
 
Organograma  
Permite inserir um organograma no nosso documento; 
 
Gráfico  
Permite a elaboração de um gráfico, tendo em base um tabela criada 
anteriormente pelo utilizador; 
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Configuração do Documento 

 

Antes de se efectuar a impressão de um documento, é necessário definir as 

características ddo documento. Para as defenir terá de aceder ao menu Ficheiro » 

Configurar Página ... . 

Através deste comando poderá definir margens, tamanho do papel e o 

esquema da página (vertical ou horizontal).  

Ao aceder a este comando surge a seguinte caixa: 

  

 

 

Esta caixa de diálogo é composta por três separadores: 

 

Margens 

Neste separador, o utilizador, poderá definir as margens e também a 

orientação de página que pretende para o seu documento; 
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Tamanho do papel 

Permite definir o tamanho da folha de impressão tal como a sua origem;  

 

Esquema 

Permite definir as secção do documento, alinhamento, grupos de cabeçalhos e 

rodapés e a numeração de linhas. 
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Pré-Visualização do documento 

 

Durante a elaboração de um documento, o utilizador,  pode verificar o 

aspecto que este irá assumir após a sua conclusão. 

 Caso o pretenda, o utilizador, deverá aceder ao menu Ficheiro » Pré –

visualizar ou aceda ao botão  , presente na Barra de Ferramentas Padrão. 

 

 

 

Para ver mais do que uma página do documento, clique sobre o botão 

Múltiplas páginas ( ) da Barra de Ferramentas Ver antes e automaticamente surja 

a seguinte caixa:  

 

Nesta caixa poderá escolher quantas páginas pretende visualizar de cada vez. 
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Impressão 

 

Para obter o seu documento em suporte de papel, terá de realizar a operação 

imprimir. 

Para a poder efectuar terá de aceder ao menu Ficheiro » Imprimir ou clicar 

no botão , existente na Barra de Ferramentas Padrão. 

Ao aceder a este comando surgirá a seguinte janela: 

  

 

 

Impressora 

Apresenta o nome e descrição da impressora predefinida; 

 

Nome 

Permite altenar de impressora; 

 

Propriedades 

Ao pressionar este botão, será apresentada a janela Propriedades da 

Impressora, na qual se pode configurar as características de impressão. 

 

Número de cópias 

Permite definir a quantidade de cópias que o utilizador pretende do 

documento; 
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Intervalo de páginas 

Efectua a impressão alternada de páginas, desde que se escolha o intervalo 

com um ínfen (ex.: 5 – 10); 

  

Agrupar 

Permite a impressão do documento e que este fique com as páginas 

ordenadas; 

 

Imprimir 

Permite escolher o tipo de informação que deseja imprimir; 

 

Opções 

Aparece a janela Imprimir onde poderá definir opções avançadas de 

impressão. 


