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Anexo: Atalhos de teclado: Windows, Internet Explorer e Microsoft Word XP/2003/2007/2010 

Na tabela a seguir, estão listadas todas as combinações que são solicitadas nos concursos.  Se a combinação 
não está na tabela (como o Ctrl V, Colar), significa que é igual em todos os aplicativos. 

 

Comando Ação Windows  
Internet 

Explorer  
Word  

Novo 

Inicia um novo documento em 

branco, segundo a configuração 

padrão. 

Shift F10 
Janela  – 

Ctrl N 
Ctrl O 

Abrir 
Inicia um documento que já está 

gravado na memória não-volátil. 
Enter Ctrl O Ctrl A 

Salvar 

Grava um documento que está na 

memória RAM na memória não 

volátil. 

- Ctrl S Ctrl B 

Sair Encerra o aplicativo. Alt F4 

Alt F4 ou 

Ctrl F4 ou 

Ctrl W 

Alt F4 

Barra de endereços 
Posiciona o cursor na barra de 

endereços 
Ctrl F4 F4 - 

Desfazer Desfaz a última ação Ctrl Z (última ação) - 

Ctrl Z (100 vezes 

XP/2003) e Ctrl Z 

(ilimitados 

2007/2010) 

Repetir Repete o último comando Ctrl Y - Ctrl R ou F4 

Selecionar Tudo 
Seleciona todo o conteúdo do 

documento atual. 
Ctrl A Ctrl A Ctrl T 

Localizar Pesquisa no documento atual. F3 Ctrl F Ctrl L 

Substituir Efetua substituições - - Ctrl U 

Ir para 
Movimenta o cursor para locais 

pré-determinados (página, linha) 
F4 Ctrl L Ctrl Y ou F5 

Negrito 
Aplica o efeito no texto 

selecionado 
- - Ctrl N 

Sublinhado 
Aplica o efeito no texto 

selecionado 
- - Ctrl S 

Alinhar à esquerda 
Alinha o parágrafo na marca da 

régua 
- - Ctrl Q 

Alinhar à direita 
Alinha o parágrafo na marca da 

régua 
- - Ctrl G 

Autotexto Insere substituições pré-definidas - - F3 

Hyperlink Cria um hyperlink (padrão HTML) - - Ctrl K 
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Comando Ação Windows  
Internet 

Explorer  
Word  

Fonte Acessa a caixa de diálogo Fonte - - Ctrl D 

Maiúsculas e  

minúsculas 
Alterna entre as opções - - Shift F3 

Espaço simples Espaçamento de parágrafos - - Ctrl 1 

Espaço 1 ½  Espaçamento de parágrafos - - Ctrl 5 

Espaço duplo Espaçamento de parágrafos - - Ctrl 2 

Controlar 

alterações 
Exibe as modificações realizadas - - Ctrl Shift E 

Macros Acessa o módulo VBA do Word - - Alt F8 

Aumentar recuo Define o estilo no parágrafo atual - - Ctrl M 

Mover texto 
Permite movimentar um texto 

selecionado pelo teclado 
- - F2 

Deletar 
Deleta o arquivo atual, enviando 

para a Lixeira 
DEL - - 

Deletar 
Deleta o caractere à direita do 

cursor 
- - DEL 

Deletar 
Deleta o caractere à esquerda do 

cursor 
- - BackSpace 

Voltar Volta para a página/pasta anterior BackSpace 
Alt  + seta 

esquerda 
Ctrl PageUp 

Recortar 
Envia o objeto para a área de 

transferência 
Ctrl X Ctrl X Ctrl X ou Shift DEL 

Excluir 

definitivamente 

Exclui o objeto, sem armazenar na 

Lixeira 
Shift DEL - - 

Renomear 
Trocar o nome do objeto 

selecionado 
F2 - - 

Atualizar 
Atualiza o conteúdo da janela 

atual 
F5 F5 - 

Duplicar guia Abre uma nova guia igual a atual - Ctrl K - 

Tela Inteira 
Exibe a página atual em tela 

inteira 
- F11 - 

Guias rápidas Exibe miniaturas das guias atuais  Ctrl Q - 

Favoritos Adicionar o site à lista de favoritos - Ctrl D - 

Barra Favoritos Exibe a lista de favoritos - Ctrl Shift I - 

Barra Histórico Exibe a lista de histórico - Ctrl Shift H - 

Barra Feeds Para assinatura RSS - Ctrl Shift J - 

Adicionar Feeds Assinar um site com suporte RSS - Alt Z - 

Página inicial Ir para a página inicial - Alt Home - 
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Anexo: Tabela de sinônimos 

Muitos termos cotidianos não possuem relação direta com a opção correspondente no computador. A seguir, 
uma lista simplificada para compreensão dos ‘jargões’ da área de Informática. 

 
Termo Nome Significado 

Adicionar Inserir Permite incluir um item que ainda não existe no local. 

Apagar Excluir 
Elimina o item atual, o próximo (à direita do cursor no Word) 

ou anterior (à esquerda do cursor, tecla Backspace)  

Assinatura de site Feeds 
Possibilita receber mensagens de atualizações em sites 

compatíveis 

Capa Folha de rosto Configuração da primeira página de um documento 

Contorno Bordas Linha/configurações do contorno de parágrafos, objetos, etc. 

Desenhos Clipart Imagens padronizadas 

Diagramas SmartArt 
Organogramas, diagrama de Venn, pirâmide, círculos, 

fluxogramas, etc. 

Distância da margem Recuos 
Distância de um objeto em relação às margens de um 

documento 

Divisões Quebras 
Diferentes formatações dentro de um documento (seção) ou 

mudanças forçadas (linhas, páginas). 

Encadernação Medianiz 
Área na margem esquerda/interna reservada para 

encadernação. Não é contabilizada no valor da margem. 

Esqueleto Grade 
Usadas em colunas, permite saber onde inicia e finaliza uma 

célula 

Figuras Ilustrações Grupo no editor de textos com elementos gráficos 

Foto da tela Instantâneo Obtido pela tecla Print Screen 

Frente e verso Margem Espelho 
Nas configurações de página do editor de textos, as margens 

serão interna/externa ao invés de esquerda/direita 

Funções adicionais Complementos 
Aplicações que são adicionadas aos programas para completar 

a sua função básica/primária com novos recursos 

Imagem de fundo Marca d’água Imagem ou mensagem que será inserida atrás dos objetos 

Índice Sumário Índice padrão dos documentos 
Índices Referências Configura os diferentes índices de um texto. 

Juntar Mesclar Unir elementos adjacentes (lado a lado) 

Ligar o micro Boot Inicialização do sistema de hardware 

Link Hiperlink Ligação entre recursos multimídia. 

Mala direta Correspondências Barra de opções para criação e manipulação de mala direta. 

Marca texto Realce 
Ferramenta do editor de textos para definir o fundo apenas 

das palavras do nosso documento. 

Mudar Alternar Troca entre janelas, aplicativos, elementos, etc. 

Orelhas Guias Divisão de caixa de diálogo. 

Padrão Default Configuração padrão. 

Padronizado Estilo (Texto) Configura fonte e parágrafos com padrões pré-definidos 

Padronizado Temas (Página) 
Configura página, plano de fundo, bordas e cores da página 

com padrões pré-definidos 

Posição da página Orientação Poderá ser retrato (vertical) ou paisagem (horizontal) 

Preenchimento Sombreamento Padrão de preenchimento de objetos 

Refazer Repetir Em editores de textos, refaz a última operação. 

Riscado Tachado Formatação em que um risco é exibido sobre as fontes. 

Trocar o nome Renomear Modifica o nome de um item selecionado 

Voltar Desfazer Em editores de textos, volta a última operação 
 


