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MICROSOFT WORD 2013
“Esse material é uma coletânea de informações sobre o Microsoft Word com intuito de ajudar
a você a estudar para Concursos Públicos. Diversos trechos deste material foram retirados das
ajudas e do site de suporte de diversas versões do Microsoft Office, que podem ser acessados
para maiores informações (https://support.office.com/pt-br/)”.
O Microsoft Word é um programa de processamento de texto, projetado para ajudar você a criar
documentos com qualidade profissional. Com as ferramentas de formatação de documento,
o Word o auxilia a organizar e a escrever seus documentos com mais eficiência. Ele também
inclui ferramentas avançadas de edição e revisão para que você possa colaborar facilmente
com outros usuários.

JANELA INICIAL DO WORD 2013

A nova interface de usuário do Office Fluent no Word 2013 parece muito diferente da interface
do usuário do Word 2003. Os menus e as barras de ferramentas foram substituídos pela Faixa
de Opções e pelo modo de exibição Backstage. Para os novos usuários do Word, a interface é
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muito intuitiva. Para os usuários do Word mais experientes, a interface requer um pouco de
reaprendizado.
A nova Faixa de Opções, um componente da interface do usuário do Office Fluent, agrupa suas
ferramentas por tarefa, e os comandos usados com mais frequência estão facilmente acessíveis.
No Word, você pode até personalizar essa Faixa de Opções para que os comandos usados com
frequência fiquem juntos.
1. As guias são projetadas para serem orientadas a
tarefas.
2. Os grupos dentro de cada guia dividem uma
tarefa em subtarefas.
3. Os botões de comando em cada grupo executam
um comando ou exibem um menu de comandos.
A nova interface do usuário do Office Fluent, orientada a resultados, apresenta as ferramentas,
de forma clara e organizada, quando você precisa delas:
•• Economize tempo e faça mais com os recursos avançados do Word selecionando em
galerias de estilos predefinidos, formatos de tabela, formatos de lista, efeitos gráficos e
mais.
•• A interface do usuário do Office Fluent elimina o trabalho de adivinhação quando você
aplica formatação ao documento. As galerias de opções de formatação proporcionam
uma visualização dinâmica da formatação no documento antes de você confirmar uma
alteração.

MICROSOFT OFFICE BACKSTAGE
A Faixa de Opções contém um conjunto de comandos de trabalho em um documento, enquanto
o modo de exibição do Microsoft Office Backstage é o conjunto de comandos que você usa para
fazer algo em um documento.
Abra um documento e clique na guia Arquivo para ver o modo de exibição Backstage. O
modo de exibição Backstage é onde você gerencia seus documentos e os dados relacionados
a eles — criar, salvar e enviar documentos, inspecionar documentos em busca de dados
ocultos ou informações pessoais, definir opções de ativação ou desativação de sugestões de
preenchimento automático, e muito mais.
A guia Arquivo substitui o Botão Microsoft Office
(versão 2007) e o menu Arquivo usado nas
versões anteriores (2003, por exemplo) do Microsoft Office e está localizada no canto superior
esquerdo dos programas do Microsoft Office 2010 e 2013.
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Ao clicar na guia Arquivo, você vê muitos dos mesmos comandos básicos que via quando
clicava no Botão Microsoft Office
ou no menu Arquivo nas versões anteriores do Microsoft
Office. Você encontrará Abrir, Salvar e Imprimir, bem como uma nova guia modo de exibição
Backstage chamada Salvar e Enviar, que oferece várias opções de compartilhamento e envio de
documentos.

Salvar (CTRL + B) e Salvar Como (F12)
Você pode usar os comandos Salvar e Salvar Como para armazenar seu trabalho e pode ajustar
as configurações que o Microsoft Word usa para salvar os documentos.
Por exemplo, se o documento for para o seu uso pessoal e você nunca espera abri-lo em uma
versão anterior do Microsoft Word, você pode usar o comando Salvar.
Se você quiser compartilhar o documento com pessoas que usem um software diferente
do Microsoft Word 2013, 2010 ou do Microsoft Office Word 2007 ou se você planeja abrir o
documento em outro computador nessas condições, será necessário escolher como e onde
salvar o documento.
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Se você salvar o documento no formato de arquivo padrão .docx, os usuários do Microsoft
Word 2003, Word 2002 e Word 2000 terão de instalar o Pacote de Compatibilidade do
Microsoft Office para Formatos de Arquivo Open XML do Word, Excel e PowerPoint para abrir
o documento. Como alternativa, você pode salvar o documento em um formato que possa
ser aberto diretamente nas versões anteriores do Word — mas a formatação e o layout que
dependem dos novos recursos do Word 2013 podem não estar disponíveis na versão anterior
do Word.
1. Clique na guia Arquivo.
2. Clique em Salvar Como.
3. Escolha um local para Salvar.
4. Na caixa Nome do arquivo, digite o nome do documento e clique em Salvar.
5. Na lista Salvar como tipo, clique em Documento do Word 97-2003 (isso altera o formato do
arquivo para .doc.).
6. Digite um nome para o documento e, em seguida, clique em Salvar.
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Salvar um documento em formatos de arquivo alternativos
Se você estiver criando um documento para outras pessoas, poderá torná-lo legível e não
editável ou torná-lo legível e editável. Se quiser que um documento seja legível, mas não
editável, salve-o como arquivo PDF ou XPS ou salve-o como uma página da Web. Se quiser
que o documento seja legível e editável, mas preferir usar um formato de arquivo diferente de
.docx ou .doc, poderá usar formatos como texto simples (.txt), Formato Rich Text (.rtf), Texto
OpenDocument (.odt) e Microsoft Works (.wps).
PDF e XPS são formatos que as pessoas podem ler em uma variedade de softwares disponíveis.
Esses formatos preservam o layout de página do documento.
Páginas da Web: As páginas da Web são exibidas em um navegador da Web. Esse formato
não preserva o layout da página do seu documento. Quando alguém redimensionar a janela
do navegador, o layout do documento será alterado. Você pode salvar o documento como
uma página da Web convencional (formato HTML) ou como uma página da Web de arquivo
único (formato MHTML). Com o formato HTML, quaisquer arquivos de suporte (tais como
imagens) são armazenados em uma pasta separada, que é associada ao documento. Com o
formato MHTML, todos os arquivos de suporte são armazenados junto com o documento em
um arquivo.

Abrir um novo documento e começar a digitar
1. Clique na guia Arquivo.

2. Clique em Novo.
3. Clique em Documento em branco.
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INICIAR UM DOCUMENTO DE UM MODELO (DOTX)
Geralmente é mais fácil criar um novo documento usando um modelo do que começar de uma
página em branco. Os modelos do Word estão prontos para serem usados com temas e estilos.
Tudo o que você precisa fazer é adicionar seu conteúdo.
Sempre que você iniciar o Word 2013, você poderá escolher um modelo da galeria, clicar em
uma categoria para ver os modelos contidos nela ou procurar mais modelos online. (Se você
preferir não usar um modelo, basta clicar em Documento em branco).

Para analisar melhor qualquer modelo, basta clicar nele para abrir uma visualização maior.

GUIA PÁGINA INICIAL (WORD 2013)
A Guia Página Inicial contempla várias ferramentas, que, em tese, são as mais utilizadas, dividida
em 5 grupos:
Fonte
Área de Transferência
Estilo
Parágrafo
Edição
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ÁREA DE TRANSFERÊNCIA
A Área de Transferência do Office permite que você colete textos e itens gráficos de qualquer
quantidade de documentos do Office ou outros programas para, em seguida, colá-los em
qualquer documento do Office. Por exemplo, você pode copiar parte do texto de um documento
do Microsoft Word, alguns dados do Microsoft Excel, uma lista com marcadores do Microsoft
PowerPoint ou texto do Microsoft Internet Explorer, voltando para o Word e organizando alguns
ou todos os itens coletados em seu documento do Word.
A Área de Transferência do Office funciona com os comandos Copiar e Colar padrão. Basta
copiar um item para a Área de Transferência do Office para adicioná-lo à sua coleção (24 itens).
Depois, cole-o em qualquer documento do Office a qualquer momento. Os itens coletados
permanecerão na Área de Transferência do Office até que você saia dele.
Você pode acessar os comandos de Recortar (CTRL + X), Copiar
(CTRL + C) e Colar (CTRL + V) no Grupo Área de Transferência da
guia Inicio.
Para acessar o painel da área de transferência, clique no canto
inferior direito do grupo Área de Transferência.
É possível usar o Pincel na guia Página Inicial para copiar e colar formatação de texto e algumas
formatações básicas de gráfico, como bordas e preenchimentos.
1. Selecione o texto ou o gráfico que possui o formato que você deseja copiar.

OBSERVAÇÃO
Se quiser copiar a formatação de texto, selecione uma parte de um parágrafo. Se quiser
copiar a formatação do texto e do parágrafo, selecione um parágrafo inteiro, incluindo
a marca de parágrafo (indicada com a opção).

2. Na guia Página Inicial, no grupo Área de Transferência, clique em Pincel.
O ponteiro muda para um ícone de pincel.

OBSERVAÇÃO
Clique duas vezes no botão Pincel se deseja alterar o formato de várias seleções no
seu documento.
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3. Selecione o texto ou o gráfico que deseja formatar.
4. Para interromper a formatação, pressione ESC.

FONTE
A formatação de fontes poderá ser feita através do Grupo Fonte da guia Página Inicial.

Botão

10

Nome

Função

Fonte

Altera a fonte.

Tamanho da Fonte

Altera o tamanho do texto.

Aumentar Fonte

Aumenta o tamanho do texto.

Diminuir Fonte

Diminui o tamanho do texto.

Alterar Maiúsculas/Minúsculas

Altera todo o texto selecionado
para maiúsculas, minúsculas ou
outras capitalizações comuns.

Limpar Formatação

Limpa toda a formatação
do texto selecionado,
deixando apenas o texto sem
formatação.

Negrito

Aplica negrito ao texto
selecionado.

Itálico

Aplica itálico ao texto
selecionado.

Sublinhado

Desenha uma linha sob o texto
selecionado. Clique na seta
suspensa para selecionar o tipo
de sublinhado.
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Tachado

Desenha uma linha no meio do
texto selecionado.

Subscrito

Cria caracteres subscritos.

Sobrescrito

Cria caracteres sobrescritos.

Efeitos de Texto

Aplica um efeito visual ao texto
selecionado, como sombra,
brilho ou reflexo.

Cor do Realce do Texto

Faz o texto parecer como se
tivesse sido marcado com um
marca-texto.

Cor da Fonte

Altera a cor do texto.

A maioria das formatações de fonte você encontrará no canto inferior direito do Grupo Fonte
por meio do iniciador da caixa de diálogo.

Cuidado principalmente com os efeitos de subscrito/sobrescrito e de Versalete (ou Caixa
Alta) e TODAS EM MAIÚSCULAS, pois costumam cair em muitas provas.

Veja que são poucas as diferenças entre as diversas versões do Word na formatação de fonte,
algumas diferenças relevantes são as guias e especialmente os efeitos de texto que foram
aprimorados.
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PARÁGRAFO

A caixa de diálogo Formatar Parágrafo permite personalizar o alinhamento, o recuo, o
espaçamento de linhas, as posições e as guias da parada de tabulação e as quebras de linha e
de parágrafo dentro dos parágrafos selecionados.
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A guia “Recuos e Espaçamento” permite personalizar o alinhamento, o recuo e o espaçamento
de linha dos parágrafos selecionados.

GERAL
Aqui você pode definir o alinhamento dos parágrafos:
À Esquerda: O caractere à extrema esquerda de cada linha é alinhado à margem esquerda, e
a borda direita de cada linha fica irregular. Esse é o alinhamento padrão para parágrafos com
direção do texto da esquerda para a direita.
Centro: O centro de cada linha de texto é alinhado ao ponto médio das margens direita e
esquerda da caixa de texto, e as bordas esquerda e direita de cada linha ficam irregulares.
À Direita: O caractere à extrema direita de cada linha é alinhado à margem direita, e a borda
esquerda de cada linha fica irregular. Esse é o alinhamento padrão para parágrafos com direção
do texto da direita para a esquerda.
Justificado: O primeiro e o último caracteres de cada linha (exceto o último do parágrafo) são
alinhados às margens esquerda e direita e, as linhas são preenchidas adicionando ou retirando
espaço entre e no meio das palavras. A última linha do parágrafo será alinhada à margem
esquerda, se a direção do texto for da esquerda para a direita, ou à margem direita, se a direção
do texto for da direita para a esquerda.

RECUO
O recuo determina a distância do parágrafo em relação às margens esquerda ou direita da caixa
de texto. Entre as margens, você pode aumentar ou diminuir o recuo de um parágrafo ou de
um grupo de parágrafos. Também pode criar um recuo negativo (também conhecido como
recuo para a esquerda), o que recuará o parágrafo em direção à margem esquerda, se a direção
do texto estiver definida como da esquerda para a direita, ou em direção à margem direita, se a
direção do texto estiver definida como da direita para a esquerda.
Margens e recuos são elementos diferentes dentro de um texto do Word. As margens
determinam a distância entre a borda do papel e o início ou final do documento. Já os recuos
determinam a configuração do parágrafo dentro das margens que foram estabelecidas para o
documento. Podemos determinar os recuos de um parágrafo utlilizando a régua horizontal ou
o grupo Parágrafo.
Existem, na régua, dois conjuntos de botões de recuo, um do lado direito, que marca o recuo
direito de parágrafo, e outro do lado esquerdo (composto por três elementos bem distintos),
que marca o recuo esquerdo de parágrafo.
O deslocamento destes botões deve ser feito pelo clique do mouse seguido de arrasto. Seu
efeito será sobre o parágrafo em que o texto estiver posicionado ou sobre os parágrafos do
texto que estiver selecionado no momento.
Movendo-se o botão do recuo direito de parágrafo, todo limite direito do parágrafo será
alterado:
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Já no recuo esquerdo, é preciso tomar cuidado com as partes que compõem o botão. O Botão
do recuo esquerdo é composto por 3 elementos distintos:
•• Botão de entrada de parágrafo ou recuo especial na 1º linha;
•• Botão de Deslocamento do recuo esquerdo, com exceção da 1º linha;
•• Botão de Deslocamento do recuo esquerdo, mantendo a relação entre a entrada do
parágrafo e as demais linhas.
Lembre-se que o deslocamento dos botões é válido para o parágrafo em que está posicionado
o cursor ou para os parágrafos do texto selecionado. Assim, primeiro seleciona-se o texto para
depois fazer o movimento com os botões de recuos.

14

www.acasadoconcurseiro.com.br

Informática – Microsoft Word 2013 – Prof. Márcio Hunecke

ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS
O espaçamento entre linhas determina a quantidade de espaço vertical entre as linhas do texto
em um parágrafo. O espaçamento entre parágrafos determina o espaço acima ou abaixo de um
parágrafo. Quando você pressiona ENTER para começar um novo parágrafo, o espaçamento é
atribuído ao próximo parágrafo, mas você pode alterar as configurações de cada parágrafo.

Alterar o espaçamento entre linhas em uma parte do documento
1. Selecione os parágrafos em que deseja alterar o espaçamento entre linhas.
2. Na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo, clique em Espaçamento entre Linhas.

3. Siga um destes procedimentos:
•• Clique no número de espaçamentos entre linha que deseja.
Por exemplo, clique em 1,0 para usar um espaçamento simples com o espaçamento usado em
versões anteriores do Word. Clique em 2,0 para obter um espaçamento duplo no parágrafo
selecionado. Clique em 1,15 para usar um espaçamento com o espaçamento usado no Word
2010 e Word 2013.
•• Clique em Opções de Espaçamento entre Linhas e selecione as opções desejadas em
Espaçamento. Consulte a lista de opções disponíveis a seguir para obter mais informações.
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Opções de espaçamento entre as linhas
Simples: Essa opção acomoda a maior fonte nessa linha, além de uma quantidade extra de
espaço. A quantidade de espaço extra varia dependendo da fonte usada.
1,5 linha: Essa opção é uma vez e meia maior que o espaçamento de linha simples.
Duplo: Essa opção é duas vezes maior que o espaçamento de linha simples.
Pelo menos: Essa opção define o mínimo de espaçamento entre as linhas necessário para
acomodar a maior fonte ou gráfico na linha.
Exatamente: Essa opção define o espaçamento entre linhas fixo, expresso em pontos. Por
exemplo, se o texto estiver em uma fonte de 10 pontos, você poderá especificar 12 pontos
como o espaçamento entre linhas.
Múltiplos: Essa opção define o espaçamento entre linhas que pode ser expresso em números
maiores que 1. Por exemplo, definir o espaçamento entre linhas como 1,15 aumentará o espaço
em 15%, enquanto definir o espaçamento entre linhas como 3 aumentará o espaço em 300%
(espaçamento triplo).

Quebras de Linha e de Página
Esta guia permite controlar como as linhas em um parágrafo são formatadas em caixas de texto
vinculadas ou entre colunas.
Controle de linhas órfãs/viúvas: As viúvas e órfãs são linhas de texto isoladas de um parágrafo
que são impressas na parte superior ou inferior de uma caixa de texto ou coluna. Você pode
escolher evitar a separação dessas linhas do restante do parágrafo.
•• Linha órfã: a primeira linha de um parágrafo que fica sozinha na folha anterior.
•• Linha viúva: a última linha de um parágrafo que fica sozinha na folha seguinte.
Manter com o próximo: Essa caixa de seleção manterá um ou mais parágrafos selecionados
juntos em uma caixa de texto ou uma coluna.
Manter linhas juntas: Essa caixa de seleção manterá as linhas de um parágrafo juntas em uma
caixa de texto ou uma coluna.
Quebrar página antes: Esta opção insere uma quebra de página no parágrafo selecionado.

Tabulação
Para determinarmos o alinhamento do texto em relação ao tabulador, é preciso primeiro
selecionar o tipo de tabulador a partir do símbolo
, que existe no lado esquerdo da régua
horizontal.
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Cada clique dado sobre este símbolo fará com que ele assuma uma das posições de alinhamento
que existem para tabuladores.

Determine a posição do tabulador antes de inseri-lo no texto. Após determinar o alinhamento
do tabulador, clique uma vez sobre o ponto da régua onde ele deverá aparecer.
Além dos tabuladores, existe ainda uma Barra, que pode ser colocada entre as colunas e as
posições de recuo esquerdo, que podem ser fixadas pela Régua Horizontal. Assim acrescentase uma Barra no texto no ponto em que foi acionado. Nenhum efeito de tabulação ou marcação
de deslocamento é feito. Trata-se apenas de um elemento visual que pode ser inserido no texto
do Word (com ele pode-se criar, por exemplo, bordas que separam os diversos tabuladores).

Definir paradas de tabulação usando a caixa de diálogo Tabulações
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 a caixa de diálogo Tabulações, clique duas vezes em qualquer parada de tabulação
na régua ou faça o seguinte:
1. Clique duas vezes na régua ou clique na guia Layout de
Página, clique no Iniciador da Caixa de Diálogo Parágrafo
e clique em Tabulações.
2. Em Posição da parada de tabulação, digite o local onde
você deseja definir a parada de tabulação.
3. Em Alinhamento, clique no tipo de parada de tabulação
desejado.
4. Para adicionar pontos na parada de tabulação, ou
para adicionar outro tipo de preenchimento, clique na
opção desejada em Preenchimento.
5. Clique em Definir.
6. Repita as etapas de 2 a 5 para adicionar outra parada
de tabulação ou clique em OK.

www.acasadoconcurseiro.com.br

17

Criar uma lista numerada ou com marcadores
Você pode adicionar com rapidez marcadores ou números a linhas de texto existentes, ou o
Word pode automaticamente criar listas à medida que você digita.
Por padrão, se você iniciar um parágrafo com um asterisco ou um número 1., o Word
reconhecerá que você está tentando iniciar uma lista numerada ou com marcadores. Se não
quiser que o texto se transforme em uma lista, clique no botão Opções de AutoCorreção
que aparece.

Listas: um ou vários níveis
É possível criar uma lista de apenas um nível ou uma lista de vários níveis para mostrar listas em
uma lista.
Ao criar uma lista numerada ou com marcadores, você pode seguir um destes procedimentos:
•• Usar a Biblioteca de Marcadores e a Biblioteca de Numeração convenientes: permite que
você use os formatos padrão de marcador e numeração para listas, personalize listas ou
selecione outros formatos na Biblioteca de Marcadores e na Biblioteca de Numeração.

•• Formatar marcadores ou números: permite que você formate marcadores ou números de
maneira diferente da usada no texto de uma lista. Por exemplo, clique em um número ou
altere a cor do número para a lista inteira, sem alterar o texto da lista.

•• Usar imagens ou símbolos: permite que você crie uma lista com marcadores de imagens
para tornar um documento ou uma página da Web visualmente mais interessante.
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Mover uma lista inteira para a esquerda ou direita
1. Clique em um marcador ou número na lista para realçá-la.
2. Arraste a lista para um novo local.
A lista inteira será movida à medida que você arrastar. Os níveis de numeração não são
alterados.

Transformar uma lista de um nível em uma lista de vários níveis
Você pode transformar uma lista existente em uma lista de vários níveis alterando o nível
hierárquico dos itens da lista.
1. Clique em um item que você deseja mover para um nível diferente.
2. Na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo, clique na seta ao lado de Marcadores ou
Numeração, clique em Alterar Nível da Lista e, em seguida, clique no nível desejado.
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ESTILO
Um estilo é um conjunto de características de formatação, como nome da fonte, tamanho,
cor, alinhamento de parágrafo e espaçamento. Alguns estilos incluem até mesmo borda e
sombreamento.
Por exemplo, em vez de seguir três etapas separadas para formatar seu título como 16 pontos,
negrito, Cambria, você pode conseguir o mesmo resultado em uma única etapa aplicando o
estilo Título 1 incorporado. Não é preciso se lembrar das características do estilo Título 1. Para
cada rubrica no seu documento, basta clicar no título (você nem mesmo precisa selecionar
todo o texto) e clicar em Título 1 na galeria de estilos.

Se você decidir que quer subtítulos, use o estilo interno Título 2.

1. Os Estilos Rápidos da galeria de estilos foram criados para trabalhar juntos. Por exemplo, o
Estilo Rápido Título 2 foi criado para parecer subordinado ao Estilo Rápido Título 1.
2. O texto do corpo do seu documento é automaticamente formatado com o Estilo Rápido
Normal.
3. Estilos Rápidos podem ser aplicados a parágrafos, mas você também pode aplicá-los a
palavras individuais e a caracteres. Por exemplo, você pode enfatizar uma frase aplicando o
Estilo Rápido Ênfase.
4. Quando você formata o texto como parte de uma lista, cada item da lista é automaticamente
formatado com o Estilo Rápido Lista de Parágrafos.
Se mais tarde você decidir que gostaria que os títulos tenham uma aparência diferente, altere
os estilos Título 1 e Título 2, e o Word atualizará automaticamente todas as suas instâncias no
documento. Você também pode aplicar um conjunto de Estilo Rápido diferente ou um tema
diferente para mudar a aparência dos títulos sem fazer alterações aos estilos.
Os estilos internos (Título 1, Título 2, etc.) oferecem outros benefícios, também. Se você usar os
estilos internos de título, o Word poderá gerar uma tabela de conteúdos automaticamente. O
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Word também usa os estilos internos de título para fazer a Estrutura do documento, que é um
recurso conveniente para mover-se em documentos longos.

EDIÇÃO
No Word, com o Painel Navegação, você pode localizar-se rapidamente em documentos longos,
reorganizar com facilidade seus documentos arrastando e soltando seções em vez de copiar e
colar, além de localizar conteúdo usando a pesquisa incremental, para que não seja preciso
saber exatamente o que está procurando para localizá-lo.

No Word, é possível:
•• Mover-se entre títulos no documento clicando nas partes do mapa do documento;
•• Recolher níveis da estrutura de tópicos para ocultar cabeçalhos aninhados, para que você
possa trabalhar facilmente com o mapa mesmo em documentos longos, profundamente
estruturados e complicados;
•• Digitar texto na caixa de pesquisa para encontrar o lugar instantaneamente;
•• Arrastar e soltar títulos no documento para reorganizar a estrutura. Você também pode
excluir, recortar ou copiar títulos e seu conteúdo;
•• Facilmente promover ou rebaixar um título específico, ou um título e todos os seus títulos
aninhados, para cima ou para baixo dentro da hierarquia;
•• Adicionar novos títulos ao documento para criar uma estrutura de tópicos básica ou inserir
novas seções sem ter que rolar o documento.
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•• Ficar atento ao conteúdo editado por outras pessoas procurando os títulos que contêm um
indicador de coautoria.
•• Ver miniaturas de todas as páginas do documento e clicar nelas para me mover pelo
documento.

Localização avançada
Permite a localização de texto, fonte, tipo parágrafo, idioma, quadro, estilo, realce e caracteres
especiais.

Substituir (CTRL + U)
Substitui texto, fonte, parágrafo, idioma, quadro, estilo, realce e caracteres especiais.
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Ir Para (ALT + CTRL + G)
Permite ir para uma determinada página, seção, linha, indicador, nota de rodapé, nota de fim,
tabela, etc.

GUIA LAYOUT DE PÁGINA

Alterar margens da página
As margens da página são o espaço em branco em volta das bordas da página. Em geral, você
insere texto e elementos gráficos na área imprimível entre as margens. Quando você alterar as
margens de um documento de página, alterará o local onde texto e gráficos aparecem em cada
página.
Para configurar página no Word:
1. Na guia Layout da Página, no grupo Configurar Página,
clique em Margens. A galeria de Margens aparece.
2.

Clique no tipo de margem que deseja aplicar.

Se o documento contiver várias seções, o tipo de margem
novo só será aplicado à seção atual. Se o documento contiver
várias seções e você tiver várias seções selecionadas, o tipo da
nova margem será aplicada a cada seção que você escolheu.
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OBSERVAÇÃO
Para alterar as margens padrão, depois de selecionar uma nova margem clique em
Margens Personalizadas e, em seguida, clique em Avançada. Na caixa de diálogo
Configurar Página, clique no botão Configurar Como Padrão. As novas configurações
padrão serão salvas no modelo no qual o documento é baseado. Cada novo documento
baseado nesse modelo automaticamente usará as novas configurações de margem.

Formatar Colunas
Sempre que se formata um texto em colunas, o próprio Word se encarrega de inserir quebras
de seções entre as partes que dividem o documento. Na Guia Layout da Página encontra-se a
opção colunas. Sua janela possibilita ao usuário modificar alguns dos critérios de formatação
das colunas, como a distância entre elas e o seu tamanho.
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Configurar Página
A formatação de página define como ficará o documento ativo com relação ao tamanho da
folha e a posição do texto dentro dela (margens direita, esquerda, superior inferior, etc.).
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QUEBRAS
As quebras podem ser de página, coluna, linha ou seções. Para inserir uma quebra, basta
acionar o botão de comando Quebras no Grupo Configurar Página, na Guia Layout.
Ao acionarmos o botão quebras, serão exibidas as opções de quebras de página, como segue:
Teclas de atalho:
Quebra de página (CTRL + ENTER)
Quebra de coluna (CTRL + SHIFT + ENTER)
Quebra Automática de Texto (SHIFT + ENTER)

A quebra de página também poderá ser acionada pelo botão de comando Quebra de Página
localizado no grupo Páginas, na Guia Inserir.

As Quebras de Seções
É possível usar quebras de seção para alterar o layout ou a formatação de uma página ou de
páginas do documento. Por exemplo, você pode definir o layout de uma página em coluna única
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como duas colunas. Pode separar os capítulos no documento para que a numeração de página
de cada capítulo comece em 1. Você também pode criar um cabeçalho ou rodapé diferente
para uma seção do documento.

1. Seção formatada como coluna única
2. Seção formatada como duas colunas
As quebras de seção são usadas para criar alterações de layout ou formatação em uma parte do
documento. Você pode alterar os seguintes elementos de seções específicas:
•• Margens;
•• Tamanho ou orientação do papel;
•• Fonte do papel para uma impressora;
•• Bordas da página;
•• Alinhamento vertical de um texto em uma página;
•• Cabeçalhos e rodapés;
•• Colunas;
•• Numeração de página;
•• Numerar linhas;
•• Numeração de nota de rodapé e de nota de fim.

Tipos de Quebra de Seção
Próxima Página
O comando Próxima Página insere uma quebra de seção e inicia a nova seção na próxima
página.
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Esse tipo de quebra de seção é especialmente útil para iniciar novos capítulos em um
documento.

Contínuo
O comando Contínuo insere uma quebra de seção e inicia a nova seção na mesma página.

Uma quebra de seção contínua é útil para criar uma alteração de formatação, como um número
diferente de colunas em uma página.

Páginas Pares ou Páginas Ímpares
O comando Páginas Pares ou Páginas Ímpares insere uma quebra de seção e inicia a nova seção
na próxima página de número par ou ímpar.

Se você quiser que os capítulos do seu documento sempre comecem em uma página par ou em
uma página ímpar, use a opção de quebra de seção Páginas pares ou Páginas ímpares.

GUIA INSERIR
Folha de Rosto – As folhas de rosto são sempre inseridas no início de um documento,
independentemente de onde o cursor aparece no documento. Depois de inserir uma folha de
rosto, você poderá substituir o texto de exemplo pelo seu próprio texto clicando para selecionar
uma área da folha de rosto, como o título, e digitando o texto.
Página em Branco – Clique no local em que deseja inserir uma nova página no documento. A
página inserida será exibida imediatamente antes do local do cursor.
Imagens / Imagens Online – Imagens podem ser inseridas ou copiadas em um documento de
muitas fontes diferentes. Baixadas de um site, copiadas de uma página da Web ou inseridas a
partir de um arquivo onde você salva as imagens.
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Formas – Você pode adicionar formas (como caixas, círculos e setas) em seus documentos. Para
adicionar uma forma, selecione uma forma, clique e arraste-a para desenhar a forma. Depois
de adicionar uma ou mais formas, é possível adicionar texto, marcadores, numeração e Estilos
Rápidos a elas.
SmartArt – Use para criar um organogramas que permitem mostrar os
relacionamentos de subordinação em uma organização, como gerentes
de departamento e funcionários que não fazem parte da administração.
Gráfico – Provavelmente, haverá momentos em que você precisará
apresentar um gráfico em um documento do Microsoft Office Word.
Assim como no Excel, há uma variedade muito grande de tipos de
gráficos (figura ao lado).
Hyperlink – O Word cria um hiperlink quando você pressiona a tecla
ENTER ou a barra de espaços após digitar um endereço da Web existente,
como www.acasadoconcurseiro.com.br.

CABEÇALHOS E RODAPÉS
ABRIR CABEÇALHOS E RODAPÉS
Use um dos três métodos:
•• Clicar duas vezes na área do cabeçalho e rodapé do documento;
•• Clicar com o botão direito na área do cabeçalho ou rodapé e, após, em Editar Cabeçalho;
•• Clicar na guia Inserir e no grupo Cabeçalho e Rodapé, e após, em Cabeçalho, Rodapé
ou Número de Página e insirir um estilo de uma destas galerias que abrem cabeçalhos e
rodapés.

FECHAR CABEÇALHOS E RODAPÉ
Use um dos dois métodos:
•• Clicar duas vezes no corpo do documento.
•• Na guia Design, da Ferramenta de Cabeçalho e Rodapé, clicar em Fechar Cabeçalho e
Rodapé.
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INSERIR CONTEÚDO USANDO O ESTILO DAS GALERIAS
As galerias contém conteúdo preexistente que foi posicionado, formatado, projetado e que
contém controles e campos.
1. Clique em Inserir.
2. No grupo Cabeçalho e Rodapé, clique em Cabeçalho, Rodapé ou Número de Página.
3. Para números de páginas, aponte para uma posição na página e isso abrirá a galeria.
4. Na galeria Cabeçalho, Rodapé ou Número de Página, clique em um estilo para aplicálo e preencha os conteúdos conforme apropriado. Quando um estilo é aplicado, a guia
Ferramentas de Design de Cabeçalho e Rodapé abre com mais comandos para suportar
criação, navegação e edição.

EDITAR PROPRIEDADES DO DOCUMENTO
Para atualizar ou editar propriedades dos documentos com informações atuais, para os seus
cabeçalhos e rodapés, siga os seguintes passos.
1. Clique na guia Arquivo.
2. Na guia Informações, clique na seta próxima à Propriedades, à direita da janela.
3. Clique em Propriedades Avançadas.
4. Na guia Resumo, preencha a informação desejada.
Quando você usa as Propriedades do Documento ou Campo no menu Partes Rápidas, o Word
busca informações para os controles e campos Autor, Empresa e Título.
5. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades e, após, em Arquivo para fechar
a guia.

FORMATAR O NÚMERO DE PÁGINAS OU ALTERAR O NÚMERO INICIAL
Para alterar as configurações padrão para número de páginas no documento:
1. Na guia Inserir ou na guia Design com Ferramentas de Cabeçalho e Rodapé, clique Número
de Página, e após, em Formatar Números de Página.
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2. Altere o formato do número ou o número inicial e clique em OK.
Dica para documentos com seções múltiplas: Posicione o cursor na seção desejada e complete
os passos acima.

TABELAS
Inserir uma tabela
Para inserir rapidamente uma tabela básica, clique na guia Inserir > Tabela e mova o cursor
sobre a grade até realçar o número correto de colunas e linhas desejado.

Clique e a tabela aparecerá no documento. Se você precisar fazer ajustes, poderá adicionar
linhas e colunas de tabela, excluir linhas e colunas de tabela ou mesclar células de tabelas em
uma célula.
Quando você clica na tabela, as Ferramentas de Tabela são exibidas.
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Use as Ferramentas de Tabela para escolher diferentes cores, estilos de tabela, adicionar uma
borda a uma tabela ou remover bordas de uma tabela. Você pode até mesmo inserir uma
fórmula para fornecer a soma de uma coluna ou linha de números em uma tabela.
Se você tem um texto que ficará melhor em uma tabela, o Word pode convertê-lo em uma
tabela.
Inserir tabelas maiores ou tabelas com comportamentos de largura personalizada
Para obter tabelas maiores e mais controle sobre as colunas, use o comando Inserir Tabela.

Assim, você pode criar uma tabela com mais de dez colunas e oito linhas, além de definir o
comportamento de largura das colunas.
1. Clique em Inserir > Tabela > Inserir Tabela.
2. Defina o número de colunas e linhas.
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3. Na seção Comportamento de ajuste automático, você tem três opções para configurar a
largura de suas colunas:
•• Largura fixa da coluna: você pode deixar o Word definir automaticamente a largura das
colunas como Automático ou pode definir uma largura específica para todas as colunas.
•• Ajustar-se automaticamente ao conteúdo: isso criará colunas muito estreitas que serão
expandidas conforme você adicionar conteúdo.
•• Ajustar-se automaticamente à janela: isso mudará automaticamente a largura de toda a
tabela para ajustar-se ao tamanho de seu documento.
•• Se quiser que cada tabela que você vier a criar tenha uma aparência semelhante à da tabela
que você está criando, marque Lembrar dimensões de novas tabelas.

Projetar sua própria tabela
Se quiser ter mais controle sobre a forma das colunas e linhas de sua tabela ou algo diferente
de uma grade básica, a ferramenta Desenhar Tabela ajuda a desenhar exatamente a tabela que
você deseja.

Você mesmo pode desenhar linhas diagonais e células dentro das células.
1. Clique em Inserir > Tabela > Desenhar Tabela. O ponteiro é alterado para um lápis.
2. Desenhe um retângulo para fazer as bordas da tabela. Depois, desenhe linhas para as
colunas e linhas dentro do retângulo.
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3. Para apagar uma linha, clique na guia Layout de Ferramentas de Tabela, clique em Borracha
e, após, na linha que você quer apagar.

Cuidado:
O comportamento padrão da tecla ENTER dentro de uma tabela é fazer uma quebra de
parágrafo, mas, se o cursor estiver na primeira posição da primeira célula e a tabela for
o primeiro item do documento, a tecla ENTER desloca a tabela para baixo.
O comportamento padrão da tecla TAB dentro de uma tabela é alterar entre as células,
mas, se o cursor estiver na última na célula, a tecla TAB cria uma nova linha.

GUIA DESIGN

A Guia Design foi criada para mudar rapidamente o visual do seu documento, alterar a cor do
plano de fundo da página, adicionar uma borda à página ou adicionar uma marca d'água.

GUIA REFERÊNCIAS
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A guia Referências permite criar um Sumário ou Índice ou ainda inserir Notas de Rodapé e
Notas de Fim.

GUIA CORRESPONDÊNCIA

A guia Correspondência tem a função básica de criar Mala Direta.

GUIA EXIBIÇÃO
Guia composta pelos grupos Modos de Exibição de Documento, Mostrar, Zoom, Janela e
Macros.

Grupo Modos de Exibição: alterna formas como o documento pode ser exibido:
Layout de Impressão, Leitura em Tela, Layout da Web, Estrutura de Tópicos e Rascunho.

Grupo Mostrar: ativa ou desativa a régua, linhas de grade e Painel de Navegação.
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Régua: exibe ou oculta as réguas horizontal e vertical.
Linhas de grade: ativa linhas horizontais e verticais, que podem ser usadas para alinhar objetos.
Painel de Navegação: ativa/desativa um painel à esquerda do documento mostrando a sua
estrutura e permitindo a navegação.
Grupo Zoom: permite especificar o nível de zoom de um documento.
Uma Página: exibe as páginas individualmente em tamanho reduzido.
Duas Páginas: exibe de duas em duas páginas reduzidas por vez.
Largura da Página: exibe uma página ajustada à sua largura.

GUIA REVISÃO

Verificar a ortografia e a gramática
Todos os programas do Microsoft Office podem verificar a ortografia e a gramática de seus
arquivos. No Microsoft Word 2013, você encontrará as opções de Ortografia e Gramática aqui:
•• Clique em Revisão > Ortografia e Gramática (ou pressione F7) para iniciar o verificador
ortográfico e gramatical e veja os resultados no painel de tarefas Ortografia e Gramática.

Escolha uma destas opções à medida que o verificador ortográfico e gramatical percorre cada
palavra:
•• Verificar a ortografia e gramática ao mesmo tempo;
•• Corrigir a ortografia e a gramática automaticamente ao digitar;
•• Verificar novamente as palavras que você verificou anteriormente e optou por ignorar (mas
mudou de ideia).
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Verificar a ortografia e a gramática ao mesmo tempo
Verificar a ortografia e a gramática no seu documento é útil quando você quer revisar
rapidamente seu texto. Você pode verificar a existência de possíveis erros e, então, decidir se
concorda com o verificador ortográfico e gramatical.
Depois de clicar em Ortografia e Gramática (ou de pressionar F7), você poderá corrigir cada
erro encontrado pelo Word de diferentes maneiras. No painel de tarefas à direita do seu
documento, você verá as opções de ortografia e gramática:

•• Corrigir o erro usando as sugestões do Word – Se você quiser corrigir o erro usando uma
das palavras sugeridas, selecione a palavra na lista de sugestões e clique em Alterar. (Você
também pode clicar em Alterar Tudo se souber que usou essa palavra incorreta em todo o
documento, para que não seja necessário lidar com ela sempre que ela aparecer).
•• Criar uma entrada de dicionário – Se a palavra for uma palavra real e você quiser que o
Word e TODOS os programas do Office a reconheçam também, clique em Adicionar.
•• Ignorar a palavra – Talvez você queira ignorar a palavra incorreta (por qualquer motivo):
clique em Ignorar ou em Ignorar Tudo.

Verificar ortografia e gramática automaticamente
A verificação ortográfica e gramatical durante a digitação pode ser uma maneira preferencial
para economizar tempo: você faz as correções e alterações necessárias enquanto escreve, não
precisando esperar até (você achar) que o seu documento esteja concluído.
1. Primeiro, ative (ou desative) a verificação ortográfica e gramatical automática, clique em
Arquivo > Opções > Revisão de Texto.
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2. Como você pode ver na imagem acima, é possível optar por verificar a ortografia
automaticamente, a gramática, uma ou outra, ambas ou nenhuma delas, ou até mesmo
outras opções, como a ortografia contextual.
3. Em Exceções, você pode optar por ocultar os erros gramaticais e ortográficos no seu
documento aberto ou, se deixar as opções desmarcadas, mas mantiver qualquer uma das
opções acima marcada, todos os seus novos documentos a partir de então manterão essas
configurações.

Como funciona a verificação ortográfica automática
O Word sinaliza palavras com erros ortográficos com uma linha ondulada vermelha sob elas
enquanto você trabalha, para que você possa localizar os erros com facilidade:

Quando você clicar com o botão direito do mouse em uma palavra com erro ortográfico, verá
um menu onde poderá escolher a forma como lidará com o erro.
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Como funciona a verificação gramatical automática
Depois de ativar a verificação gramatical automática, o Word sinaliza potenciais erros de
gramática, estilo e contexto com uma linha ondulada azul sob a palavra, o termo ou a frase
enquanto você trabalha no seu documento.

Como no caso do verificador ortográfico, você pode clicar com o botão direito do mouse no
erro para ver mais opções. (Nesse caso, é mais apropriado usar a frase como uma pergunta;
não como uma afirmação).

Verificar novamente as palavras e a gramática que você já verificou e
optou por ignorar
Você também pode forçar uma nova verificação das palavras e da gramática que anteriormente
optou por ignorar.
1. Abra o documento que você deseja verificar novamente.
2. Clique em Arquivo > Opções > Revisão de Texto.
3. Em Ao corrigir a ortografia e a gramática no Word, clique em Verificar Documento
Novamente.
4. Quando a mensagem a seguir for exibida Esta operação redefine o verificador ortográfico e
o verificador gramatical de forma que o Word verificará novamente palavras e gramática
que você verificou anteriormente e optou por ignorar. Deseja continuar?, clique em Sim e
depois em OK para fechar a caixa de diálogo Opções do Word.
5. Em seguida, no seu documento, clique em Revisão > Ortografia e Gramática (ou pressione
F7).
Outras maneiras de corrigir a ortografia e gramática:
•• Clique com o botão direito em uma palavra sublinhada de ondulado vermelho ou azul e,
em seguida, selecione o comando ou a alternativa de ortografia que deseja.
•• O ícone
mostra o status da verificação de ortografia e gramática. Quando o Word
faz a verificação de erros, uma caneta animada aparece sobre o livro. Se nenhum erro for
encontrado, será exibida uma marca de seleção. Se um erro for encontrado, será exibido
um "X". Para corrigir o erro, clique nesse ícone.
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Ativar ou desativar o controle de alterações
No Word você pode personalizar a barra de status para adicionar um indicador que avise
quando o controle de alterações está ativado ou não. Quando o recurso Controlar Alterações
está ativado, você pode ver todas as alterações feitas em um documento. Quando estiver
desativado, você pode fazer alterações em um documento sem marcar o que mudou.

Ativar o controle de alterações
•• Na guia Revisão, no grupo Controle, clique na imagem de Controlar Alterações.

Para adicionar um indicador de controle de alterações na barra de status, clique com o botão
direito do mouse na barra de status e clique em Controlar Alterações. Clique no indicador
Controlar Alterações na barra de status para ativar ou desativar o controle de alterações.

Desativar o controle de alterações
Quando você desativa o controle de alterações, pode revisar o documento sem marcar as
alterações. A desativação do recurso Controle de Alterações não remove as alterações já
controladas.

IMPORTANTE
Para remover alterações controladas, use os comandos Aceitar e Rejeitar na guia
Revisar, no grupo Alterações.

•• Na guia Revisão, no grupo Controle, clique na imagem de Controlar Alterações.

IMPRESSÃO
Não consegue achar o botão de Visualização de Impressão? No Microsoft Office você
encontrará os comandos Imprimir e Visualizar na mesma janela. Clique em Arquivo > Imprimir
para encontrar os dois. À direita, você verá seu documento.
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Para ver cada página, clique na seta na parte inferior da visualização e, se o texto for pequeno
demais para ser lido, use o controle deslizante de zoom para ajustá-lo.

Escolha o número de cópias desejadas e clique no botão Imprimir.

Clique em

para retornar ao documento.

Para imprimir apenas certas páginas, imprimir algumas das propriedades do documento ou
imprimir alterações acompanhadas e comentários, em Configurações, ao lado de Imprimir
Todas as Páginas (o padrão), clique na seta para ver todas as suas opções.
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Se você estiver imprimindo um documento com alterações controladas, escolha quanto de
marcação você deseja ver na impressão. Para desativar todas as marcações, clique em Revisão.
No grupo Acompanhamento, escolha Sem Marcação na caixa Exibir para Revisão.

NOVIDADES DO WORD 2013
Com esta nova versão do Word, você pode fazer muito mais com seus documentos: abra um
vídeo online, abra um PDF e edite o conteúdo, alinhe imagens e diagramas com um mínimo de
trabalho. O novo Modo de Leitura é limpo e sem distrações e funciona muito bem em tablets.
Agrupar-se em equipes também está mais fácil, com conexões diretas com os espaços online e
recursos de revisão otimizados, como a Marcação Simples e os comentários.

Desfrute da leitura
Agora você pode se concentrar nos documentos do Word diretamente na tela com um modo
de leitura limpo e confortável.

Novo modo de leitura
Aproveite sua leitura com um modo de exibição que mostra seus documentos em colunas
fáceis de ler na tela.
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As ferramentas de edição são removidas para minimizar as distrações, mas você ainda tem
acesso às ferramentas que estão sempre à mão para leitura, como Definir, Traduzir e Pesquisar
na Web.

Zoom do objeto
Dê dois toques com o seu dedo ou dois cliques com o mouse para ampliar e fazer com que
as tabelas, os gráficos e as imagens de seu documento preencham a tela. Foque a imagem e
obtenha as informações, depois toque ou clique novamente fora do objeto para reduzi-la e
continuar lendo.

Retomar leitura
Reabra um documento e continue sua leitura exatamente a partir do ponto em que parou. O
Word se lembrará onde você estava mesmo quando reabrir um documento online de um outro
computador.

Vídeo online
Insira vídeos online para assistir diretamente no Word, sem ter que sair do documento. Assim,
você pode ficar concentrado no conteúdo.
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Expandir e recolher
Recolha ou expanda partes de um documento com apenas um toque ou clique. Insira resumos
nos títulos e permita que os leitores abram a seção e leiam os detalhes se desejarem.

Trabalhe em conjunto
Nesta versão do Word, é possível trabalhar com outras pessoas com ferramentas otimizadas de
colaboração.

Salvar e compartilhar os arquivos na nuvem
A nuvem é como um armazenamento de arquivos no céu. Você pode acessá-lo a qualquer
momento em que estiver online. Agora é fácil compartilhar um documento usando o SharePoint
ou o OneDrive. De lá, você pode acessar e compartilhar seus documentos do Word, planilhas
do Excel e outros arquivos do Office. Você pode até mesmo trabalhar com seus colegas no
mesmo arquivo ao mesmo tempo.

Marcação simples
Um novo modo de exibição de revisão, Marcação Simples, oferece um modo de exibição limpo
e sem complicações do seu documento, mas você ainda vê os indicadores onde as alterações
controladas foram feitas.
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Responder aos comentários e marcá-los como concluídos
Agora, os comentários têm um botão de resposta. Você pode discutir e controlar facilmente os
comentários ao lado do texto relevante. Quando um comentário for resolvido e não precisar
mais de atenção, você poderá marcá-lo como concluído. Ele ficará esmaecido em cinza para
não atrapalhar, mas a conversa ainda estará lá se você precisar consultá-la posteriormente.

Adicione sofisticação e estilo
Com o Word 2013, você pode criar documentos mais bonitos e envolventes e pode trabalhar
com mais tipos de mídia (como vídeos online e imagens). Você pode até mesmo abrir PDFs.

Iniciar com um modelo
Ao abrir o Word 2013, você tem uma variedade de novos modelos ótimos disponíveis para
ajudá-lo a começar em uma lista dos documentos visualizados recentemente para que você
pode voltar imediatamente para onde parou.

Se você preferir não usar um modelo, apenas clique em Documento em branco.
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Abrir e editar PDFs
Abra PDFs e edite o conteúdo no Word. Edite parágrafos, listas e tabelas como os documentos
do Word que você já conhece. Transfira o conteúdo e deixe-o sensacional.

Inserir fotos e vídeos online
Adicione diretamente, aos seus documentos, vídeos online que os leitores poderão assistir no
Word. Adicione as suas fotos de serviços de fotos online sem precisar salvá-las primeiro em seu
computador.

Guias dinâmicas de layout e alinhamento
Obtenha uma visualização dinâmica à medida que você redimensiona e move fotos e formas
em seu documento. As novas guias de alinhamento facilitam o alinhamento de gráficos, fotos e
diagramas com o texto.

SELECIONAR TEXTO E ELEMENTOS GRÁFICOS COM O MOUSE
Para selecionar:
Qualquer quantidade de texto
Uma palavra
Um elemento gráfico
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Faça o Seguinte:
Arraste sobre o texto.
Clique duas vezes na palavra ou duas vezes F8.
Clique no elemento gráfico.

Uma linha de texto

Mova o ponteiro para a esquerda da linha até que ele assuma a
forma de uma seta para a direita e clique.

Várias linhas de texto

Mova o ponteiro para a esquerda das linhas até que ele assuma
a forma de uma seta para a direita e arraste para cima ou para
baixo.

Uma frase

Mantenha pressionada a tecla CTRL e clique em qualquer lugar
da frase ou três vezes F8.
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Um parágrafo

Mova o ponteiro para a esquerda do parágrafo até que ele
assuma a forma de uma seta para a direita e clique duas vezes.
Você também pode clicar três vezes em qualquer lugar do
parágrafo ou quatro vezes F8.

Vários parágrafos

Mova o ponteiro para a esquerda dos parágrafos até que ele
assuma a forma de uma seta para a direita, clique duas vezes e
arraste para cima ou para baixo.

Um bloco de texto grande

Clique no início da seleção, role até o fim da seção, mantenha
pressionada a tecla SHIFT e clique.

Um documento inteiro

Um bloco vertical de texto

Mova o ponteiro para a esquerda de qualquer texto do
documento até que ele assuma a forma de uma seta para a
direita e clique três vezes ou com a tecla CTRL pressionada
clique apenas uma vez ou cinco vezes F8.
Pressione e mantenha pressionada a tecla ALT e inicie a seleção
do texto desejado.

SELECIONAR TEXTOS E ELEMENTOS GRÁFICOS COM O TECLADO
Selecione o texto mantendo pressionada a tecla SHIFT e pressionando a tecla que move o ponto
de inserção.
Para estender uma seleção:

Pressione:

Um caractere para a direita

SHIFT + SETA À DIREITA

Um caractere para a esquerda

SHIFT + SETA À ESQUERDA

Até o fim o início da próxima palavra

CTRL + SHIFT + SETA À DIREITA

Até o início de uma palavra

CTRL + SHIFT +SETA À ESQUERDA

Até o fim de uma linha

SHIFT + END

Até o início de uma linha

SHIFT + HOME

Uma linha para baixo

SHIFT + SETA ABAIXO

Uma linha para cima

SHIFT + SETA ACIMA

Até o fim de um parágrafo

CTRL + SHIFT + SETA ABAIXO

Até o início de um parágrafo

CTRL + SHIFT + SETA ACIMA

Uma tela para baixo

SHIFT + PAGE DOWN

Uma tela para cima

SHIFT + PAGE UP

Até o início de um documento

CTRL + SHIFT + HOME

Até o final de um documento

CTRL + SHIFT + END
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Nota
É possível a seleção de blocos alternados de texto utilizando o mouse em combinação
com a tecla CTRL que deverá ser pressionada durante todo o processo de seleção.
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