
Barra de Ferramentas de Acesso Rápido
Adicione os seus comandos favoritos à Barra de Ferramentas de Acesso 
Rápido para que estejam disponíveis sempre que precisar de os utilizar.

Adicionar imagens
Adicione uma ou várias imagens à sua publicação a partir do 
computador, da galeria de ClipArt do Office.com ou da Web.

Gerir ficheiros
Clique em Ficheiro para criar, 
abrir, guardar, imprimir e 
partilhar ficheiros, bem como 
para editar as informações da 
sua empresa e para escolher 
outras opções.

Ver ou alternar entre contas online
Se estiver a trabalhar na nuvem, clique em Ficheiro > Conta 
para alterar as definições ou para alternar entre contas.

Painel de Navegação
Utilize o Painel de Navegação 
para se deslocar pela publicação 
e para adicionar e eliminar 
páginas.

Zoom
Utilize esta barra de deslize para 
ampliar e reduzir rapidamente 
as páginas das publicações.

Ver
Mude a visualização de páginas 
únicas para duas páginas com 
um clique.

Mostrar ou ocultar o friso
Clique nesta seta para ocultar o 
friso. Para mostrar o friso, clique 
num separador e, em seguida, 
clique no ícone do pino.

Guia de Introdução 
O Microsoft Publisher 2013 tem um aspeto das versões anteriores, pelo que criámos este guia para ajudar a 
minimizar a curva de aprendizagem.



Utilize o friso
A parte superior da janela da publicação é preenchida com uma faixa grande, 
denominada friso. Cada separador do friso tem botões e comandos diferentes 
organizados em grupos.

Ao abrir uma publicação com o Publisher 2013, aparece o separador Base, 
que apresenta as tarefas e os comando mais utilizados no Publisher. 

Começar com um modelo
Pode começar publicações a partir da nova galeria de modelos visuais. Escolha uma 
publicação em branco ou um dos novos e atrativos modelos de publicações.

Ocultar ou mostrar o friso
Pode ocultar o friso para ter mais espaço no ecrã- Clique na seta pequena à direita 
do friso. Para voltar a mostrar o friso, clique no título de um separador e clique no 
ícone do pino que aparece no lugar da seta.

Enquanto estiver a trabalhar com o Publisher 2013, pode voltar a mostrar a galeria 
de modelos sempre que pretender ao clicar em Ficheiro > Novo.



Localizações de opções comuns 
Utilize a lista abaixo para encontrar alguns dos comandos e ferramentas mais comuns do Publisher 2013.

Para... Clique em... E depois procure...

Abrir, criar, guardar, partilhar, exportar ou imprimir Ficheiro Na vista Backstage (clique nos comandos no painel esquerdo).

Pincel de formatação, tipos de letra e formatação de tipos de letra, 
formatação de parágrafos e alinhamento

Base Nos grupos Área de Transferência, Tipo de Letra, Parágrafo e Dispor.

Inserir caixas de texto, imagens, tabelas e formas Inserir Nos grupos Tabelas, Ilustrações e Texto.

Alterar modelos, margens, orientação ou tamanho de páginas, configurar 
guias de esquema, aplicar esquemas e localizar Páginas Mestras

Estrutura da 
Página

Nos grupos Modelo, Configurar Página, Esquemas e Fundo de Página.

Correio e Correio Eletrónico em Série Mailings Nos grupos Início, Escrever e Inserir Campos, Pré-visualizar 
Resultados e Concluir.

Verificar a ortografia, fazer investigação online, traduzir textos e definir 
o idioma

Rever Nos grupos Verificação e Idioma.

Vista Normal/Página Mestra, vista de esquema, mostrar guias, réguas 
e gestor de gráficos

Ver Nos grupos Vistas, Esquema e Mostrar.



Adicionar imagens 
Com o Publisher 2013, pode inserir facilmente imagens guardadas em qualquer local, 
seja no computador, na galeria de ClipArt do Office.com ou noutra localização na Web.

Quando insere várias imagens ao mesmo tempo, o Publisher 2013 coloca-as 
numa coluna na área de rascunho. Na área de rascunho, pode arrastar uma 
imagem para a página da publicação e voltar a arrastá-la ou trocá-la por outra 
se não gostar do aspeto final.

Mudar imagens
Pode mudar facilmente uma imagem no esquema por outra, independentemente 
de estarem na mesma página ou de uma estar na área de rascunho.

Selecione a primeira imagem e arraste o ícone da montanha que aparece até 
à segunda imagem. Quando aparecer um limite realçado a cor-de-rosa, largue 
o botão do rato.



Adicionar efeitos a imagens
O Publisher 2013 inclui vários efeitos de imagens novos. Pode aplicar sombras, 
brilho, contornos suaves, reflexos, biséis e rotações 3D às suas imagens.

Para aplicar o efeito que pretende, selecione a imagem e clique em Efeitos 
de Imagens no separador Formatar das Ferramentas de Imagens.

Adicione efeitos de texto
Os novos efeitos de texto do Publisher permitem-lhe acrescentar um toque mais 
apelativo às suas publicações. Escolha sombras, brilhos, reflexos e biséis.

Para aplicar o efeito que pretende, selecione o texto e clique em Efeitos de Texto 
no separador Formatar das Ferramentas de Caixa de Texto.



Centro de impressão 
de fotografias
Com as opções de Publicações Portáteis incorporadas no Publisher 2013, imprimir 
fotografias online nunca foi tão prático.

Agora, pode guardar as suas publicações especificamente para impressão de 
fotografias. Todas as páginas das publicações são exportadas como imagens JPEG, 
que pode posteriormente carregar para o Web site de um centro de impressões 
para impressão.

Utilize imagens como fundos 
das páginas
As suas imagens podem funcionar como fundos elegantes para as publicações. 
Clique com o botão direito do rato numa imagem, escolha Aplicar ao Fundo 
e escolha Preencher para que a imagem preencha a página inteira ou Mosaico 
para adicionar várias cópias da imagem ao fundo.


