O Microsoft Word é o processador de textos que revolucionou a criação
documentos. Com este aplicativo, em poucos minutos, qualquer um pode
criar documentos com uma aparência profissional.
Neste curso são exploradas desde as ferramentas mais básicas de

►

A quem se destina

Este curso é dirigido a quem já conhece o
Windows e quer aprender a utilizar o editor de
textos mais popular do mercado.

formatação e edição de textos, até recursos mais elaborados como
criação de tabelas e impressão de etiquetas.

►

O curso é 100% prático e baseado em exercícios semiprontos que

Bons conhecimentos de Windows (curso
básico).

permitem a conclusão de dezenas de exercícios, dos mais variados
formatos, sem desperdiçar longas horas digitando.
Veja a seguir alguns dos principais tópicos explorados neste módulo:
Apresentação: Botões, Menus, Modos de Exibição, Controle de Zoom,
Ajuda, etc.
Conceitos Básicos: Seleção de texto, Navegação, Configuração de
Páginas e Margens, Verificação Ortográfica, Abrir, Salvar, Salvar como,
Desfazer & Refazer, Localizar e Substituir, etc.
Formatação: Formatação de Texto, de Alinhamento, de Realce, Pincel,
Formatação de Parágrafos e Recuos e Utilização de Marcadores e
Numeração.
Impressão: Visualização e Impressão de Documentos.
Formatação Avançada: Edição de Cabeçalhos e Rodapés, Colunas de
Texto, Bordas e Sombreamento, Capitulares, Ferramentas de Desenho,
Autoformas, Inserção de Figuras, WordArt, Caixas de Texto, etc
Outros Recursos: Manipulação de 2 ou mais textos. Copiar, Recortar e

►

Pré-requisitos

Laboratório

Além das 9 horas de aula de aula tradicional,
100% práticas, sempre um aluno por micro,
com o instrutor utilizando um projetor para
também fazer e demonstrar os exercícios, os
alunos têm direito a mais 6 horas de
laboratório. O laboratório é um horário para
os alunos tirarem suas dúvidas com o
professor de plantão e se necessário treinar
seus conhecimentos. Para quem preferir, a
CompuClass também oferece suporte
técnico por email - informe-se com o nosso
atendimento.

►

Instrutores

Todos os nossos instrutores têm mais de
3.000hs de experiência e têm certificações
oficiais Microsoft como: MCAS - Microsoft
Certified Application Specialist, MCP Microsoft Certified Professional e outras.

Colar entre um texto e outro, Autotexto, AutoCorreção, Dicionário de
Sinônimos, Assistente de Mala Direta, Edição de Bancos de Dados, Cartas
Modelo e Mesclagem, Envelopes e Etiquetas, etc.
Tabelas: Inserção, Navegação, Formatação e Edição de Tabelas, Auto
Formatação, etc.

►

Obs.:

