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Editores de Textos 

 

 
 

Horizontal 

1 Extensão dos arquivos de modelos no Microsoft Office Word 2007 e 2010 

7 Espaçamento ... do parágrafo definido em pontos permite uma distância em relação ao parágrafo anterior. 

9 Espaçamento ... do parágrafo definido em pontos permite uma distância em relação ao parágrafo seguinte. 

10 Formato de arquivo do BrOffice Writer - Open Document Format 

11 Imagens padronizadas no formato WMF (Windows Meta File) para inserir no Office 

15 Margem ... é chamada de margem externa, quando configurado como Margens Espelho. 

17 O Microsoft Office Word 2003 possui menus, enquanto que o 2007/2010 possui ... 

18 Guia do Word 2007/2010 que tem opções que permite a correção do texto antes de finalizá-lo. 

19 Área na margem inferior da página, onde normalmente é inserido o número de página. 

21 Extensão do arquivo de modelos do Microsoft Office Word 2007/2010 

24 Elemento artístico aplicado em palavras para destaque visual no documento. 

26 No menu Formatar/ ... encontramos as opções de Estilos de Texto. 

27 O Office Word 2007 possui a guia Início. No Word 2010 chama-se Página ... 

29 No Microsoft Office Word 2010, a guia Referências permite a criação de diferentes ... 

32 Extensão do arquivo produzido no BrOffice Writer que contém textos. 

34 Forma de organização dos dados em colunas e linhas, com células. 

35 Estilo de fonte de texto, onde ele ficará posicionado abaixo do texto atual, ex: fórmulas químicas (água = H2O). 

36 Quebra de seção, escolhida para manter o cursor na página atual, porém em uma nova seção. 

37 Área onde está o rodapé (e número da página). 

 

Vertical 

1 Extensão do arquivo de documento padrão do Microsoft Office Word XP/2003 

2 Área na margem interna da página destinada à encadernação. 

3 Estrutura do texto de um editor que é finalizada com a tecla Enter. 

4 O recuo ... de primeira linha possibilita adicionar um espaço antes do início do parágrafo em relação à margem esquerda. 

5 Extensão do arquivo de texto portável da Adobe que pode ser criado pelo Microsoft Word 2010 e BrOffice Writer. 

6 Modo de exibição onde os elementos de impressão não serão exibidos no editor de textos. 

8 Aplicativo do pacote Microsoft para a criação de textos. 

12 O Microsoft Word 2003 possui no menu Arquivo a opção Salvar como página da ... , e o BrOffice Writer não posui. 

13 Programação criada dentro de um aplicativo Office para a automatização de tarefas repetitivas. 

14 Alinhamento de tabulação, que não possui correspondente com o alinhamento de parágrafos. 

16 Guia ... no Word 2007 permite acesso à Área de Transferência, Fonte, Parágrafo, Estilo e Editar. 

20 Opção do menu Janela disponível somente no Microsoft Word 2003. Opção da guia Exibição exclusiva do Word 2007/2010. 

22 Botão ... no Microsoft Word 2010 substitui o botão Office do Microsoft Word 2007. 

23 Permite que as configurações realizadas no menu ... sejam aplicadas a todo o aplicativo (mudança de idioma, por exemplo). 

24 Aplicativo do pacote Open Office, BrOffice, LibreOffice para a edição de textos. 

25 Extensão do arquivo padrão Microsoft para textos com formatação (Rich Text Format). 

26 No Microsoft Office Word 2003 as barras de ferramentas (fixas). No Microsoft Word 2007/2010 temos as guias e o Office ... 

28 Opção que permite a inclusão de números ou letras em parágrafos do texto. 

30 Distância entre o parágrafo e a margem da página. 

31 No Microsoft Word 2003, a opção Cabeçalho e Rodapé está no menu ... 

33 Extensão do documento que contém macros, criado no Microsoft Word 2007 ou 2010 


