
 

Página 1 de 2 

Microsoft Word 
Ficha de Trabalho n.º 1 

 
1. Digite o texto que se encontra em anexo. 

 

2. Formate o titulo do texto ao seu critério, justifique o 1º 

parágrafo e aplique o tipo de letra Century Gothic, tamanho 

12. 

 

3. Centre o 2º parágrafo e aplique o tamanho 15 ao texto. 

 

4. Alinhe à esquerda o 3º parágrafo, aplique o efeito negrito-

itálico e o tipo de letra Wingdings. 

 

5. Ao 4º parágrafo aplique o efeito de sublinhado e altere o 

tamanho da letra para 7. 

 

6. Coloque o seu nome e a data no cabeçalho. 

 

7. Guarde o documento, no interior da sua pasta, com o nome 

de Exercicio1. 

 

8. Realce o primeiro parágrafo com a cor Rosa Choque. 

 

9. Aplique uma cor às letras do segundo parágrafo. 

 

10. Os restantes parágrafos ficam ao seu critério. 

 

11. Aplique uma imagem após o texto. 

 

12. Guarde com o nome de Exercicio2. 
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Anexo Ficha de Trabalho n.º 1 

 
 

Caldas da Rainha, a origem 
 

Pensa-se que, em 1484, durante uma viagem de Óbidos à 

Batalha, a Rainha Leonor de Viseu (mais conhecida na região 

como Rainha D. Leonor), mulher do rei D. João II, e a sua corte, 

tenham passado por um local onde várias pessoas se banhavam 

em águas de cheiro intenso.  

A rainha perguntou-lhes porque o faziam, pois naquele 

tempo não era normal as pessoas tomarem banho, muito menos 

em águas com cheiro pouco agradável, ao que responderam 

que eram doentes e que aquelas águas possuíam poderes 

curativos.  

A rainha quis comprovar se assim era e banhou-se naquelas 

águas, pois também ela era doente.  

Conta a lenda que se curou e que no ano seguinte mandou 

construir naquele lugar um hospital termal para todos aqueles que 

nele se quisessem tratar. 

Naquele local a rainha fundou uma pequena povoação 

com 30 moradores, dando-lhes benefícios como não terem de 

pagar os seguintes impostos: jugada (antigo tributo que recaía em 

terras lavradias), oitavos, siza e portagem, que também se 

estendiam aos mercadores que viessem de fora para comprar ou 

vender. 

 


