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Antes de tudo iremos testar o seu conhecimento, responda a seguinte 

pergunta.  

 

Se você respondeu a opção A, realmente acertou e se lembra do 

que foi ensinado na aula, agora iremos colocar em prática, abra o 

seu Microsoft Word e iremos configurar nossas margens para 3 cm 

para as quatro opções (Esquerdo, Direito, Inferior e Superior). 

 

 

 

 

  

Aula 01 – Curiosidades e Exercícios 

Na atividade de hoje iremos relembrar como mudar 

as margens e treinar as formatações básicas. 

 

Qual a função das Margens? 

A) As Margens são os Limites de Impressão, ou seja, onde o 

meu texto vai começar e onde ele vai terminar na folha. 

B) Margens é o nome dados as bordas que tem na 

página. 

C) Margens são coisas entranhas para o meu 

conhecimento. 

Agora é só digitar o valor da Margem 

solicitada conforme o exemplo abaixo: 
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Ao digitar o texto abaixo você poderá colocar as coisas 

que gosta de fazer nesse período de quarentena! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronto agora é só Selecionar o Título e fazer a formatação (mudar a 

Cor, o tamanho e a Fonte) igual o exemplo abaixo: 

 

Nas as outras linhas você terá que fazer sozinho, cada uma de uma 

forma diferente, sempre colocando o tamanho até 20. 

Agora iremos praticar uma digitação de Texto, sem preguiça 

digite o texto abaixo, e lembre-se de tentar usar todos os 

dedos, mesmo que seja difícil! 

10 Coisas que gosto de fazer 

durante a quarentena! 

1 – Jogar Vídeos Game 

2 – Brincar com os meus pais. 

3 – “Assaltar a Geladeira” 

4 – Ler meu Livro Favorito 

5 – Assistir meu Desenho Favorito 

6 – Ver minha Série Preferida 

7 – Dormir um Pouco ninguém é de Ferro! 

8 – Ouvir Música no Youtube 

9 – Fazer Vídeo Chamada para ver meus parentes distantes. 

10 – Higienizar minhas mãos com Água e Sabão ou Álcool em Gel, 

 

 


