Escola Básica Manuel Ferreira Patrício
Tecnologias da Informação e Comunicação – 7ºAno
Ficha de Trabalho nº1- Unidade 3

Objectivos:
- Barra de Comandos

1. Entre no Microsoft Word.
2. Complete as legendas das seguintes figuras:

123456-
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Escola Básica Manuel Ferreira Patrício
Tecnologias da Informação e Comunicação – 7ºAno
Ficha de Trabalho nº2- Unidade 3
Objectivos:
- Utilização dos Comandos Tipo de Letra, Parágrafo do Menu
Base.

1. Abra o Microsoft Word e digite o seguinte texto:
Darwin em Cabo Verde
Tínhamos lançado ferro no Porto da Praia, uma cidadezinha da ilha de Santiago,
no arquipélago de Cabo Verde. O Sr. Darwin disse que a ilha sido expelida do mar
por um vulcão. Talvez esperássemos ver grandes florestas cobrindo as montanhas
até ao cume. Não era este o caso, todavia. Havia áreas enormes de lava vulcânica
negra que, muitos anos atrás, fora expelida do topo da montanha. Agora, a ilha era
fria e sem vida e pouca coisa crescia nela. O Sr. Darwin e dois dos oficiais alugaram
cavalos e embrenharam-se um pouco no interior.
À chegada, já a hora tardia, relatou tudo o que lhe tinha acontecido.
- Sabes, Jorge, que a população nativa nos contou que já não chove há mais de
um ano? No entanto existem vales escavados na lava, o que certamente acontece
após os aguaceiros ocasionais, quando a água se precipita do cume das montanhas
para o mar. Presentemente, os arbustos secos destes vales não têm folhas. É
espantoso como a natureza consegue sobreviver nestas condições tão secas e
quentes.
No outro lado da ilha, na aldeia de S. Domingos, o cenário muda notoriamente e
é belo de verdade.
Chegámos num dia festivo em que a população negra nativa cantava e dançava.
Um pequeno ribeiro cristalino atravessa a aldeia e as plantas crescem nas
imediações. Tudo é viçoso e verde. Aproveitei a oportunidade para examinar a lava
vulcânica. Que maravilha poder observá-la aqui, no sítio a que pertence! Tomei
várias notas para o meu livro. Mais tarde vou escrever sobre o assunto aos seus
amigos de Inglaterra. E agora, Jorge, aqui está a minha maior descoberta.
- Sr. Darwin, o que é que o senhor meteu aqui dentro?
O sr. Darwin soltou uma gargalhada sonora.
- É um animal delicioso. Chama-se polvo!

2. Guarde o ficheiro com o nome Cabo Verde na pasta Exercícios Word.
3. Formate o 1º parágrafo com o tipo de letra Garamond, tamanho 16,
alinhamento justificado e cor vermelha.
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4. Formate os 2º., 3º. E 4º. parágrafos com o tipo de letra Arial Narrow, tamanho
16, alinhamento à esquerda e cor verde.
5. Formate o 5.º parágrafo com o tipo de letra Batang, tamanho 17, alinhamento à
direita e cor azul.
6. Formate os 6.º, 7.º e 8.º parágrafos com o tipo de letra Book Antiqua, tamanho
16, alinhamento centrado e cor laranja.
7. O título deve ter tamanho 22, letra maiúscula, alinhamento centrado e cor
cinzento a 50%.
8. Guarde o ficheiro na pasta Ilhas dentro da pasta Exercícios Word.
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Escola Básica Manuel Ferreira Patrício
Tecnologias da Informação e Comunicação – 7ºAno
Ficha de Trabalho nº3- Unidade 3
Objectivos:
- Utilização do comando Cabeçalho/Rodapé do Menu Inserir
- Utilização dos comandos Tipo de Letras, Parágrafos e Colunas
do Menu Base
- Utilização do comando Imagem do Menu Inserir.
1. Abra um novo documento.
2. Transcreva o seguinte texto:
Facto verídico ocorrido numa grande empresa multinacional no dia em que foi
tomada a decisão de comprar um modem por pressão do responsável pela
informática junto do director:
Departamento de Informática- Precisamos urgentemente de ter um modem
para enviar e receber ficheiros.
Director- O que é que sugere?
Departamento de Informática- Sugiro um de 33600.
Director- Você está louco... esse é muito caro!
Departamento de Informática- Tudo bem, podemos comprar o de 28800.
Director- Continua muito caro! Qual é o mais barato?
Departamento de Informática- Bem, existe o de 2400, mas é difícil de
encontrar...
Director- OK! (Vira-se para a secretária e diz) Olhe lá dona Maria, passe um
cheque de 2.400 euros para comprar o modem!

3. Formate o texto para duas colunas com uma linha no meio.

4. Insira uma imagem numa das colunas.

5. Insira um cabeçalho e escreva o seguinte: As grandes calinadas da
Informática.
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6. Insira no rodapé o seu Nome e Número com um limite superior.

7. Formate o texto com o seguinte tipo de letra: Comic Sans MS, tamanho 12.
Tenha em atenção que algumas frases encontram-se a negrito.

8. O texto quanto ao alinhamento deve estar justificado e deve ter um espaçamento
entre as linhas de 1,5.

9. Guarde o documento com o seguinte nome: Ficha de trabalho nº 3.

10. Feche o documento.
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Escola Básica Manuel Ferreira Patrício
Tecnologias da Informação e Comunicação – 7ºAno
Ficha de Trabalho nº4- Unidade 3

Objectivos:
- Utilização do Menu Base.
- Utilização do Menu Inserir.
- Utilização do Menu Esquema de página.
1. Abra o Microsoft Word e digite o seguinte texto:
História do Burro com Rabo de Légua e Meia
Era uma vez um burro, verdadeiramente cor de burro a fugir, rijo de cascos, fino
de orelha, boa boca, com uma malha arruçada na testa que lembrava o
malmequer e a estrela-do-mar. O dono, moleiro exacto na maquia, trazia-o muito
bem tratado, pois não havia melhor para carregar as taleigas, com ele no meio
das taleigas, e tropicar lesto como se não levasse mais do que penas em cima do
lombo. O meritório e guapo burrico tinha, porém, um defeito, um enorme
defeito. Não era teimoso como um burro, o que estava na ordem natural das
coisas, nem como dois burros, nem ainda como dez, mas como cem burros a um
tempo. Quando porfiasse meter por determinado caminho não havia vozes,
ralhos, arrocho que fossem capazes de o fazer desistir do seu burrical intento.
Ora nas abas da mui antiga vila de Valença, á beira do rio Minho, o que se
chama à beirinha, possuía o moleiro um campo para onde costumava soltar o
jerico a pastar. A erva era tenra, bem medrada e verde verdinha; crescia onde
devia crescer e também nas margens, tão rente à água, que a corrente a afagava e
anediava como a cabeleira desatada. O jumento, que era guloso, olhava para
essas touceiras meio aquáticas, morto por lhes chegar o dente. Mas sempre que
ia a estender para lá o pescoço, o moleiro, como se não fizesse outra coisa senão
estar a vigiá-lo, com a mão em cutelo dava-lhe nas orelhas para trás. E lá
escapavam as ricas ervas! Havia, é certo, o seu perigo em colhê-las. O terreno
era traiçoeiro. Mas deixá-lo! Embora timorato por índole, não nadando melhor
que um prego, cada vez se sentia mais tentado pelo fruto proibido. Só de olhar
para lá, crescia-lhe água na boca. De noite sonhava e via-se atolado na delícia de
manducar à tripa forra a erva excelente.
Aquilino Ribeiro
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2. Formate o texto com o tipo de letra Garamond, tamanho 13 e alinhamento
justificado.
3. Formate também o título com o tipo de letra Garamond, tamanho 16,
maiúsculas pequenas, negrito, com sombra e centrado.
4. Aplique ao texto um avanço de 1 cm à primeira linha dos parágrafos.
5. Aplique ao texto um espaçamento de 6 pto antes de cada parágrafo.
6. Formate o texto em duas colunas e com uma linha entre elas.
7. Aplique um sublinhado só palavras à última frase do primeiro parágrafo.
8. Coloque o nome do autor, Aquilino Ribeiro, em itálico e alinhado à direita.
9. Capitule a primeira letra do documento.
10. Insira no fim do texto a imagem do ficheiro Moinho de Vento que se
encontra na pasta Exercícios Sistema Operativo.
11. Insira uma imagem do Clipart relacionada com o texto e coloque-a entre as
duas colunas.
12. Formate o título ao seu gosto.
13. Aplique ao título um espaçamento entre caracteres expandido de 1,5 pto.
14. Aplique à palavra taleigas o efeito superior à linha.
15. Aplique à palavra touceiras o efeito inferior à linha.
16. Guarde o documento com o nome Terra na pasta Exercícios Word.
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Escola Básica Manuel Ferreira Patrício
Tecnologias da Informação e Comunicação – 7ºAno
Ficha de Trabalho nº5- Unidade 3
Objectivos:
- Utilização do Menu Inserir - Tabela e suas opções.
1. Crie a seguinte tabela:

Notas
Disciplinas
Português
Matemática
Inglês

1º Teste
15
12
16

2º Teste
12
11
14

2. Insira uma linha à tabela entre as disciplinas de Matemática e Inglês e digite os
seguintes dados: Filosofia, 10, 13.
3. Insira uma coluna à direita da coluna do 2º Teste e digite os seguintes dados: 3º
Teste 11, 15, 12,15.
4. Formate a tabela anterior tal como é apresentada na figura seguinte:

Notas
Testes
Disciplinas
Português
Matemática
Filosofia
Inglês
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1º Teste

2º Teste

3º Teste

15
12
10
16

12
11
13
14

11
15
12
15
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