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

Adicione imagens
Adicione uma ou mais imagens à publicação a partir do seu 
computador, da Galeria de ClipArt do Office.com, ou da Web.

Gerencie arquivos
Clique em Arquivo para 
criar, abrir, salvar, imprimir 
e compartilhar arquivos, bem 
como editar as informações 
de negócios e escolher 
outras opções.

Exibir ou alternar entre contas online
Se você está trabalhando na nuvem, clique em Arquivo > Conta 
para alterar as configurações ou alternar contas.

Painel de navegação
Use o painel de navegação 
para se deslocar na publicação, 
bem como adicionar e excluir 
páginas.

Zoom
Use esta barra deslizante para 
rapidamente ampliar e reduzir 
as páginas da publicação.

Modo de exibição
Alterne entre a página simples 
ou dupla com um clique.

Mostrar ou ocultar a faixa 
de opções
Clique nessa seta para ocultar a 
faixa de opções. Para mostrar a 
faixa de opções, clique em uma 
guia e clique no ícone de afixar.

Guia de Início Rápido 
O Microsoft Publisher 2013 parece diferente das versões anteriores, por isso criamos 
este guia para ajudar você a minimizar a curva de aprendizado.



Use a faixa de opções
Uma faixa larga com o nome de faixa de opções abrange a parte superior da janela 
da publicação. Cada guia da faixa de opções tem diferentes botões e comandos 
organizados em grupos.

Ao abrir uma publicação no Publisher 2013, a guia Página Inicial exibe os 
comandos e tarefas mais usados do Publisher. 

Inicie com um modelo
Cada publicação pode começar a partir da nova galeria de modelos visuais. 
Escolha entre uma publicação em branco ou um dos novos atraentes modelos 
de publicação.

Ocultar ou exibir a faixa 
de opções
Forneça a si mesmo mais espaço na tela ocultando a faixa de opções. Clique na 
pequena seta à extrema direita da faixa de opções. Para exibir a faixa de opções 
mais tarde, clique em um título da guia e clique no ícone de afixar que aparece no 
lugar da seta.

Enquanto trabalhando no Publisher 2013, você pode exibir a galeria de modelos 
novamente a qualquer momento clicando em Arquivo > Novo.



Você pode estar à procura do seguinte 
Use a lista abaixo para encontrar alguns dos comandos e ferramentas mais comuns do Publisher 2013.

Para... Clique em... E examine...

Abrir, criar, salvar, compartilhar, exportar ou imprimir Arquivo Modo de exibição Backstage (clique nos comandos do painel esquerdo).

Pincel de formatação, fontes e formatação de fonte, formatação de 
parágrafo, alinhamento

Página Inicial Grupos Área de Transferência, Fonte, Parágrafo, e Organizar.

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

Alterar modelos, margens, orientação ou tamanho da página; configurar 
guias de layout; aplicar esquemas; encontrar uma Página Mestra

Design de  
Página

Grupos Modelo, Configurar Página, Layout, Esquemas, e Plano de 
Fundo da Página.

Mala direta e mala direta por email Correspondências Grupos Início, Gravar e Inserir Campos, Visualizar Resultados, 
e Concluir.

Verificar ortografia, fazer pesquisa online, traduzir texto, definir idioma Revisão Grupos Revisão de Texto e Idioma.

Modo de exibição Página Mestra/Normal, modo de exibição de layout; 
mostrar guias, réguas, gerenciador de elementos gráficos

Exibição Grupos Modos de Exibição, Layout, e Mostrar.



Adicione imagens 
O Publisher 2013 permite que você facilmente insira imagens de qualquer lugar – seja 
no computador, na galeria de ClipArt do Office.com ou em outra localização na web.

 

Ao inserir várias imagens ao mesmo tempo, o Publisher 2013 coloca-os em 
uma coluna na área de rascunho. Da área de rascunho, você pode arrastar uma 
imagem à página de publicação e arrastá-la novamente, ou trocar a imagem por 
outra, se assim desejar.

Troque imagens
Você pode facilmente trocar uma imagem no layout por outra, não importando 
se ambas estão na mesma página ou se uma delas está na área de rascunho.

Selecione a primeira imagem e arraste o ícone da montanha que aparece 
à segunda foto. Ao visualizar a borda rosa realçada ao redor da imagem, solte 
o botão do mouse.



Adicione efeitos de imagens
O Publisher 2013 oferece vários novos efeitos de imagens. Você pode aplicar 
sombras, brilhos, bordas suaves, reflexos, bisels e rotações 3D às imagens.

Para aplicar o efeito desejado, selecione a imagem e clique em Efeitos de Imagem 
na guia Ferramentas de Imagem – Formatar.

Adicione efeitos de texto
Os novos efeitos de texto do Publisher permitem adicionar atraentes visuais às 
publicações. Escolha sombras, brilhos, reflexos e bisels.

Para aplicar o efeito desejado, selecione o texto e clique em Efeitos de Texto na 
guia Ferramentas da Caixa de Texto – Formatar.



Centro de impressão 
da imagem
A impressão de imagens online ficou muito mais conveniente com as opções internas 
do Assistente para Viagem do Publisher 2013.

Agora você pode salvar as publicações especificamente para impressão de imagens. 
Cada página da publicação é exportada como uma imagem JPEG, que você pode 
carregar para um site do centro de imagem para impressão.

Use imagens como planos 
de fundo de página
Suas imagens podem fazer planos de fundo de publicação impressionantes. Clique 
com o botão direito do mouse em uma imagem, escolha Aplicar ao Plano de 
Fundo, e escolha Preenchimento para que imagem preencha a página inteira. 
Escolha Lado a Lado para adicionar várias cópias da imagem ao plano de fundo.


