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Práctica  1.  
1.- Escribir o seguinte texto:   (Ou abre “Práctica 1.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”) 

 
2.- Mostra o documento en presentación normal.   
3.- Mostra o documento en presentación Deseño de páxina.   
4.- Move o punto de inserción á palabra Procesador, do segundo parágrafo utilizando 
o rato.   
5.- Ir ao final do documento utilizando o teclado coa pulsación de só dúas teclas.  
6.- Fai unha presentación preliminar do documento.   
7.- Mostra o documento en modo esquema.   
8.- Mostra o documento en presentación normal.  
9.- Insire a palabra “CARTAS” logo da palabra “ESCRIBINDO” no segundo parágrafo.   
10.- Sobrescribe as palabra “o texto” do segundo parágrafo por “as palabras”.   
11.- Sitúa o punto de inserción na segunda “ou” da palabra “Formato” do quinto 
parágrafo do documento, utilizando a tecla Retroceso borra esta palabra.   
12.- Sitúache utilizando o teclado na letra “T” da palabra “Texto” do mesmo parágrafo 
e utilizando a tecla Supr borra esta palabra.   
13.- Engade o seguinte parágrafo entre o parágrafo 3 e 4.  
  
“Resulta custoso producir texto do xeito na que se facía tradicionalmente. Unha investigación realizada polos 
suízos verifica que nunha oficina onde se fan diferentes tarefas, a media de pulsacións por minuto nunha 
máquina de escribir normal, está situada entre 60 e 70.”  
  
14.- Garda o documento no disquete de exercicios co nome Práctica 1-teuNome.   
15.- Sal do programa Word.   
16.- Volve entrar en Word.   
17.- Recupera o documento almacenado no disco.   
18.- Fai unha vista previa do documento.   
19.- Utilizar a barra de desprazamento vertical para ver o documento.   
20.- Coloca o punto de inserción ao final do documento utilizando o teclado.   
21.- Insire unha liña en branco entre o primeiro e o segundo parágrafo.  
22.- Insire unha liña en branco entre o segundo e o terceiro parágrafo.   
23.- Borra a liña que acabas de inserir.  
24.- Escribe na primeira liña do documento a seguinte frase:   

“Este é o primeiro exercicio de Word 2007”  
25.- Garda o documento no disco dentro do teu cartafol. 
26.- Deixa a pantalla en branco pechando o documento co que traballamos.   
27.- Vai o teu cartafol, sen pechar Word, e comproba que o documento se gardou.  

Escribir texto e crear novos parágrafos. Co procesador de textos non tes que cambiar de liña cando estás 
escribindo.  
Word cambia automaticamente de liña cando non hai máis sitio para o texto.  
Unicamente tes que cambiar de liña para crear novos parágrafos ou cando por exemplo estás escribindo puntos 
e aparte.   
 Os cambios de liña que o programa coloca automaticamente (Retorno automático borrable), cámbianse tamén 
de forma automática cando editas (corrixes) ou dás formato ao texto.   
 Os cambios de liña creados por ti mesmo (retorno manual), non se cambian a menos que o fagas ti mesmo.   
 O mesmo ocorre co salto de páxina automático e o salto de páxina manual (comezo dunha nova páxina), e para 
a fila de táboa a fila de táboa manual (comezo dunha nova fila).  
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Práctica  2.  

1. - Copia o seguinte texto:  (Ou abre “Práctica 2.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”) 

  
 
2.- Seleccionar un anaco de texto que queirades. 
3.- Seleccionar a palabra electrónico do último parágrafo.  
4.- Seleccionar a última frase.  
5.- Seleccionar o segundo parágrafo.  
6.- Seleccionar todo o documento.  
7.- Copiar o terceiro parágrafo despois do penúltimo parágrafo.  
8.- Mover o parágrafo copiado ao final do texto.   
9.- Borrar o último parágrafo.   
10.- Facer unha vista previa do documento.   
11.- Seleccionar e mover a liña de Rexistrar debaixo da de Imprimir . 
12.- Seleccionar e borrar a liña de Imprimir .  
13.- Desfacer esta ultima orde.   
14.- Refacer esta ultima orde.   
15.- Seleccionar utilizando o rato do primeiro parágrafo do texto.   
16.- Quitar a selección.   
17.- Utilizando o teclado volver seleccionar o primeiro parágrafo.   
18.- Utilizando o teclado desfacer a selección.   
19.- Copiar os dous primeiros parágrafos a un novo documento.  
20.- Neste novo documento seleccionar o primeiro parágrafo e movelo ao final do 

PROCEDEMENTO TRADICIONAL PARA ELABORAR TEXTOS  
  
  
A rapidez coa que se suceden os diferentes pasos a seguir na produción dun texto depende de varios 
factores, entre eles, a habilidade das mecanógrafas é decisivo.  
  
 Resulta custoso producir texto do xeito na que se facía tradicionalmente. Unha investigación realizada 
polos suízos verifica que nunha oficina onde se fan diferentes tarefas, a media de pulsacións por minuto 
nunha máquina de escribir normal, está situada entre 60 e 70.  
  
 Outras investigacións mostran que unha mecanógrafa escribe como media 2 páxinas por hora cun ancho de 
liña normal. No nivel de prezos actual, para soldo + custo social, isto custaría de 800 a 1000 ptas. Vemos 
pois que cun pequeno aumento da produtividade pódense aforrar anualmente grandes sumas de diñeiro.  
  
 Por iso, cada vez máis, empregas e organizacións recoñecen que pode ser unha gran vantaxe económica 
adquirir un programa de procesamento de textos para a elaboración dos mesmo. As posibilidades e 
aplicacións do procesador electrónico de textos son cada día maiores.  
  
O procesamento electrónico de texto baséase en:  
  
Rexistrar: Transferir desde o concepto ao dispositivo magnético.  
Editar: Realizar cambios en contido e presentación.  
Arquivar: Almacenar texto para o seu uso posterior.  
Imprimir: Plasmar o resultado sobre papel.  
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documento orixinal.   
21.- Seleccionar o primeiro parágrafo do documento actual e utilizando soamente o 
rato movelo ao final do documento (non se deben utilizar as barras de ferramentas 
nin os menús).   
 
22.- Copiar o parágrafo anterior ao principio do documento utilizando soamente o 
rato (non se deben utilizan as barras de ferramentas nin os menús).   
23.- Facer unha vista previa do documento.   
24.- Ver o documento a un 75% utilizando o Zoom.   
25.- Volver ver o documento como estaba antes.  
26.- Seleccionar todo o documento.   
27.- Copiar todo o documento ao final do outro documento que temos aberto.   
28.- Seleccionar todo este novo documento e borralo.  
29.- Desfacer ultímaa opción realizada.   
30.- Ver as opcións que podemos desfacer.   
31.- Pechar o cadro de desfacer sen realizan ningunha opción.   
32.- Volver ao documento orixinal.   
33.- Gardar o documento no disco co nome Práctica 2-teunome.   
34.- Pechar o documento actual.   
35.- Pechar o outro documento pero non almacenar os cambios.   
36.- Recuperar o documento  Práctica 2-teunome.   
37.- Ver o documento en modo esquema.   
38.- Ver o documento en modo Presentación deseño de páxina.   
39.- Pechar o documento.   
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Práctica  3. 
1.- Copia o seguinte texto:  (Ou abre “Práctica 3.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”) 

 
 
 2.- Pór o primeiro parágrafo en cursiva.   
3.- Pór o terceiro parágrafo en negriña.   
4.- Desfacer a opción anterior.  
5.- Realizar todos os cambios que creades oportunos dos diversos formatos e efectos 
necesarios para que o documento apareza co seguinte aspecto.  
 

 

ORGANIZACIÓN HISTÓRICA DA OFICINA  
  
Desde o punto de vista histórico, a oficina foi considerada como unha necesidade vital para traballar no mundo 
dos negocios.   
A oficina ofrecía un servizo de apoio ás tarefas principais da empresa. As tarefas principais levaban a cabo na 
"nave da fábrica".   
Na oficina tradicional, as secretarias e os adxuntos ou asistentes apoian a persoas que dirixen ou distribúen as 
tarefas da empresa.   
Os xefes normalmente dispón de secretarias particulares. O tándem xefe - secretaria, constituíu sempre a base 
de toda oficina tanto no sector público como no privado.   
¡Estes traballos de apoio son  xeralmente xustificados con motivo da posición dos xefes máis que pola 
sobrecarga de traballo! As secretarias particulares son a miúdo consideradas, a alto nivel, como símbolo de 
status para os xefes.  
 Os asistentes ten outros traballos máis varados.  
Normalmente fan facturacións, cálculos, levan a contabilidade, encárganse do correo, responden ao teléfono, 
usan procesadores de texto, arquivan, etc.   
Debido ao aumento do traballo con papel, vanse solicitando cada vez, máis e máis secretarias  asistentes. Os 
soldos subiron nos últimos anos e as empresas xa non poden permitirse o luxo de seguir contratando xente 
para manexar a gran cantidade de información que entra cada día.  
 

ORGANIZACIÓN HISTÓRICA DA OFICINA  
  
Desde o punto de vista histórico, a OFICINA FOI CONSIDERADA como unha necesidade vital para traballar no mundo dos 
negocios.  
  
A oficina ofrecía un servizo de apoio ás tarefas principais da empresa. As tarefas principais levaban a cabo na "nave da 
fábrica".  
  
Na oficina tradicional, as secretarias e os adxuntos ou asistentes apoian a persoas que dirixen ou distribúen as tarefas 
da empresa.  
  
Os xefes NORMALMENTE dispón de secretarias particulares. O tándem xefe - secretaria, constituíu sempre a base de 
toda oficina tanto no sector público como no privado.  
  
¡Estes TRABALLOS de apoio son  xeralmente xustificados con motivo da posición dos xefes máis que pola sobrecarga de 
traballo! As secretarias particulares son a miúdo consideradas, a alto nivel, como símbolo de status para os xefes.  
  
Os asistentes ten outros traballos máis varados.  
Normalmente fan facturacións, cálculos, levan a contabilidade, encárganse do correo, responden ao teléfono, usan 
procesadores de texto, arquivan, etc.  
  
Debido ao aumento do traballo con papel, vanse solicitando cada vez, máis e máis secretarias  asistentes. Os soldos subiron 
nos últimos anos e as empresas xa non poden permitirse o luxo de seguir contratando xente para manexar a gran 
cantidade de información que entra cada día.  
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6.- Cambiar as marxes dereito e esquerdo de todo o documento a 4 Cm.  
7.- Cambiar a orientación da páxina a Horizontal.   
8.- Facer unha vista previa e comprobar que se realizou.   
9.- Copiar o primeiro parágrafo ao final do documento.   
10.- Mover o segundo parágrafo debaixo do terceiro utilizando o rato.   
11.- Seleccionar a primeira palabra do documento.   
12.- Copiar esta palabra nun novo documento utilizando o menú Edición.   
13.- Ver todos os carácteres non imprimibles do documento.   
14.- Non ver todos os carácteres non imprimibles do documento.   
15.- Ver o documento en deseño de páxina.   
16.- Ver o documento en modo normal.   
18.- Seleccionar todo o documento e copialo ao outro documento que temos.   
19.- Volver ao documento orixinal.   
20.- Cambiar o tipo de letra do titulo ao Tipo Arial tamaño 12.  
21.- Volver ao outro documento.   
22.- Cambiar o tipo de letra do documento por Courier New tamaño 20.   
23.- Desfacer esta ultima opción.  
24.- Volver refacer a opción.   
25.- Pechar este documento e non almacenalo no disco.   
26.- Ver o documento cun Zoom do 200%.   
27.- Volver deixar o documento no seu estado normal.   
28.- Utilizar a regra para cambiar as marxes do documento a 3 cm.   
29.- Cambiar a orientación do documento a Vertical .   
30.- Cambiar a cor do titulo a cor Vermella.  
31.- Cambiar a cor do ultimo parágrafo a Azul.  
32.- Ocultar o segundo parágrafo.   
33.- Volver mostrar o parágrafo.   
34.- Pór todo o parágrafo en maiúsculas.  
35.- Desfacer a opción anterior sen utilizan o botón de Desfacer.   
36.- Pór este parágrafo en tipo Subíndice.   
37.- Pór o seguinte parágrafo en tipo Superíndices.   
38.- Escribir utilizando o Subíndice e o Superíndices as seguintes palabras ao final do 
documento:  

HO P4 P4R 30ou 2 
39.- Arquivar o documento no disco co nome Práctica 3-teunome.doc   
40.- Saír de Word.  
  
 



Escola de Pais/Nais: Informática                                  Módulo: prácticas Word 2003  
 

Autor: Carlos F. Cid 2009                                                 C.E.I.P. FRIAN-TEIS (Vigo)                                                         
 
 

7 

Práctica  4.   
Copiar o seguinte texto nun novo documento o aspecto final do mesmo deberá ser igual ao 
deste incluíndo tipos de letra tamaños e efectos diversos, os tipos de letra utilizados serán: 
Arial, Courier New, Comic Sans MS e Estrangelo Edessa.  
O texto podes abrilo en “Práctica 4.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”) 

 
  

Que é a análise financeira  
  
En todas as empresas e na sociedade en xeral existen  
recursos escasos que se deben economizar. Isto   significa que unha  
empresa debe dirixirse con a maior eficacia posible para poder  
aproveitar estes recursos de xeito óptima. Esta eficacia na  
dirección conséguese mediante planificación, coordinación e  
control. Para levar a cabo estas actuacións hai que tomar unha  
serie de decisións. Para tomar boas decisións necesítase  
ter acceso á información completa e fiable.  
  
   eliximos separar os programas de dirección financeira  
en dous grupos:  
  
  
          1.   Solucións de programación acabada   
  
          2.   Solucións de desenvolvemento propio   
                     
  
  
SOLUCIÓNS DE PROGRAMACIÓN ACABADA  
  
Dentro deste grupo atópanse a maioría dos programas.  
O que diferenza uns doutros é a técnica de programación  
empregada xunto coa posibilidade do usuario para reformar o  
programa.   
  
 A)   SOLUCIÓNS PECHADAS   
  
 As solucións pechadas son programas de desenvolvemento especial que están máis ou menos calculados para 
un determinado grupo de usuarios. O  usuario non ten posibilidade de introducir cambios unha vez que estea, 
terminado.   
  
 B)   SOLUCIÓNS ABERTAS    
  
 As solucións abertas son en principio iguais ás pechadas, pero teñen a vantaxe de que o programa non pon 
barreiras a un cambio ou desenvolvemento por parte do usuario.  
  
SOLUCIÓNS DE DESENVOLVEMENTO PROPIO  
  
A solucións de desenvolvemento propio baséanse xeralmente nos  
chamados equipos de cuarta xeración. Son programas  
desenvolvidos para resolver innumerables funcións definidas polo  
propio usuario.   
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Garda o arquivo como práctica4-teunome no teu cartafol
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Práctica  5.         
  
1- Copiar o seguinte texto cos efectos que este ten, os tipos de letra utilizados son courier  
New  e Century Gothic. O texto podes abrilo en “Práctica 5.doc” no cartafol  “Textos 
Prácticas”) 

 
  
2.- Facer unha vista previa do documento.   
3.- Ver o documento en modo Deseño.   
4.- Ver o documento en modo normal.   
5.- Mover o primeiro parágrafo ao final do documento.   
6.- Copiar o segundo parágrafo nunha nova paxina do documento.   
7.- Cambiar a cor do segundo parágrafo a cor vermella.   
8.- Cambiar as marxes dereito e esquerdo do documento a 4 cm. utilizando a regra.  
9.- Cambiar a marxe superior do documento a 3 cm sen utilizar a regra.   

Para a orde, repetimos o procedemento para o servizo de conferencia :  
   
Conversación en curso:  
  
No aparello interno:  
Pulsar o botón R  
- marcar o número desexado  
- anunciar que se desexa conferencia  
- pulsar 3  
  
Para o abonado externo:  
Pulsar o botón R  
- pulsar 0  
- marcar o numero desexado  
- anunciar que se desexa conferencia  
- pulsar 3  
  
Prosiga pulsando R, o número interno e 3, tantas veces como participantes desexe que 
asistan á conferencia.  
  
¡NOTA! Durante a conferencia óese o ton de aviso. Os participantes poden 
cortar a conferencia colgando o teléfono. Cando só queden dous 
participantes, escoitarase o ton de aviso.  
  
Os que dispoñan de aparellos especiais usarán "a súa propia liña libre" 
en lugar do botón "R", e o botón de función "conferencia" en lugar da 
cifra 3.  
  
Máis adiante informareilles acerca doutros novos servizos.  
  
Boa sorte co uso do servizo telefónico. Se ten algún problema, contacte 
co asinante desta carta ou co seu xefe de departamento.  
  
  
Carlos F. C.  
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10.- Facer unha vista previa do documento.   
11.- Borrar o parágrafo da segunda paxina do documento.  
12.- Pór como titulo do documento a frase “Práctica  nº 5”  
13.- Pór este titulo nun tamaño de letra 18, ademais de negriña e subliñado.   
14.- Garda o documento co nome Práctica 5-teunome no teu cartafol 
15.- Cambiar a orientación do documento a horizontal.   
16.- Ver o documento cun zoom do 50%.   
17.- Volver ver o documento co zoom normal.   
18.- Seleccionar utilizando o rato o primeiro parágrafo do documento.   
19.- Seleccionar as palabras Carlos F. C. utilizando o rato e cambialas polo voso nome. 
20.- Gardar de novo.
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Práctica  6. 
  
1- Copiar o seguinte texto. O texto podes abrilo en “Práctica 6.doc” no cartafol  “Textos 
Prácticas”) 
 
 

 
   
2.- Escribir o título CONTABILIDADE, centralo, subliñalo e polo nun tamaño de letra máis 
grande.   
3.- Pasar  o corrector ortográfico.   
4.- Sangrar o primeiro parágrafo polo lado esquerdo.   
5.- Sangrar o segundo parágrafo polos dous lados.   
6.- Copiar o segundo parágrafo antes do primeiro.   
7.- Copiar o texto na seguinte páxina do documento, se a páxina non existe creala 
primeiro.   
8.- Subliñar, pór en negriña e cursiva os títulos de cada parágrafo.   
9.- Borrar o segundo parágrafo da copia.   
10.- Aliñar á dereita  o primeiro parágrafo.   
11.- Realizar unha vista previa e gravar a práctica co nome Práctica 6-teunome.doc  
12.- Cambiar o interliñado do documento a tipo dobre.   
13.- Aliñar o primeiro parágrafo á esquerda.   
14.- Desfacer a opción anterior.   
15.- Xustificar todo o documento.   
16.- Borrar toda a segunda páxina do documento.   
17.- Copiar todo o documento nun novo documento.   
18.- Con este novo documento realizar os seguintes exercicios.   
19.- Cambiar o interliñado a formato sinxelo.   
20.- Sangrar o primeiro parágrafo do documento pola esquerda en 1 cm. cunha sangría 
de primeira liña de 1,50.  
21.- Sangrar o segundo parágrafo pola dereita en 1 cm. e pola esquerda de 1 cm. cunha 
sangría francesa de 1,60.   
22.- Aliñar á dereita o titulo do documento.   
23.- Pór o titulo do documento en Minúsculas.   
24.- Pór o titulo do documento na cor que che guste.   
25.- Ver o documento en modo esquema.   
26.- Facer unha vista previa do documento.   
27.- Ver o documento en modo deseño de páxina.   
28.- Ir ao principio do documento utilizando as teclas.   
29.- Gardar este documento no disco.  
30.- Pechar o documento e volver ao documento orixinal.   

NOCIÓNS DE CONTABILIDADE  
 A secretaria dunha empresa debe ter certas nocións sobre o modo de realizar a contabilidade da mesma. É 
imprescindible que coñeza a situación en que se atopa a empresa, polo tanto, ten que coñecer os seus libros.  
 DEFINICIÓN DE CONTABILIDADE   
Contabilidade é a disciplina que ensina as normas para a anotación e o rexistro correcto das operacións 
realizadas na empresa, a fin de que, póidase coñecer o estado financeiro da mesma.  
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31.- Arquivar tamén este documento no disco co nome Práctica 6A-teunome.doc  
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Práctica  7.    
  
1.- Copiar o seguinte texto, Utilizar tabuladores.  O texto podes abrilo en “Práctica 7.doc” 
no cartafol  “Textos Prácticas”) 

  
   
2.- Pasar o corrector ortográfico.   
3.- Realizar un sangrado do primeiro parágrafo de 2 cm. pola esquerda, e 1 cm. pola 
dereita.   
4.- Cambiar as marxes de todo o documento a 4 cm. pola dereita e 4,5 pola esquerda.   
5.- Pór en cursiva a primeira parte do texto.   
6.- Cambiar a orientación da páxina a horizontal.  
7.- Facer unha vista previa do documento.   
8.- Insire un encabezado de páxina ao principio do documento que poña:  
 

Documentos internos na empresa. 
  
9.- Insire un pé de páxina no cal apareza o nº de páxina aliñado á dereita e en negriña.  
10.- Modifica o encabezado para que apareza centrado e cun tamaño de letra 14.  
11.- Realiza unha vista previa do documento.  
12.- Garda o documento no disco co nome Práctica 7-teunome.doc 

Memorándum interno  
  
  
A: Todos os xerentes de vendas  
  
De: Mabel Carreiras  
 Data: 4 de abril de 1990  
 Asunto: Seminario rexional de vendas   
 ==============================================  
  
  

Planeamos provisionalmente un Seminario Rexional de Vendas para os días 6,7 e 8 de 
decembro no Hotel marítimo da Democracia, San Marcos. A este seminario deberán de asistir todos os 
xerentes de vendas e representantes rexionais. En caso de desexen facerse acompañar polo seu 
cónxuxes ou por algunha amizade, sírvanse informais a Antía antes do fin de mes para que ela poida 
facer os arranxos necesarios.  
  
Axiña que saiba a data e o lugar definitivos, fareillo saber.  
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Práctica  8.   
          
Copiar o seguinte texto no documento:  O texto podes abrilo en “Práctica 8.doc” no 
cartafol  “Textos Prácticas”) 

 
 
 2-  Feixe un salto de sección de tipo Continuo.   
3- Na primeira sección definir un encabezado de páxina que poña “Tipos de 
documentos de oficina”.   
4- Leste encabezado deberá estar centrado, en negriña, e co tipo de letra Courier 
new tamaño 14.   
5- No pé de páxina deberá aparecer o seguinte texto na parte esquerda:  Páxina nº 
seguido do numero de páxina.   
6- Escribir na seguinte sección o seguinte texto:  

 
 
7- Cambiar as marxes desta sección a 4 pola esquerda e 3,5 pola dereita.   
8- Facer no primeiro parágrafo desta sección unha sangría francesa de 1,5 cm., 
sobre 1 pola esquerda e 1 pola dereita.   
9- Pór a data do día aliñada á dereita do texto na primeira liña do documento.   
10- Cambia o tipo de letra da data por tipo Arial tamaño 16.   
11- Insire un salto de sección do tipo Páxina seguinte.  
12- Cambia o encabezado só desta sección polo de Saúda.  
13- Copia nesta nova sección o seguinte texto.  

OFICIO  
  
Documento polo que se comunican asuntos de carácter público. Este escrito é de carácter oficial 
e é empregado entre distintos organismos da Administración.  
  
SAÚDA  
  
Documento moi breve, que se utiliza fundamentalmente para comunicacións de carácter social, 
como felicitacións, invitacións, etc.  
  
CERTIFICADO  
  
Documento que asegura a  veracidade dun feito e deixa constancia do mesmo en relación cunha 
persoa ou cousa.  
 

CERTIFICA: Que MARÍA DO PIÑEIRO GRACiA SÁNCHEZ, con D.N.I. nº 158.476.367, prestou os seus 
servizos nesta empresa, desde o 18 de abril de 1965 ata o 16 de maio de 1974, en calidade de 
Contable, habendo observado durante este período de tempo unha conduta intachable e unha 
plena dedicación profesional.  
  
E para que conste e forneza os efectos oportunos, o presente certificado expídese en Vigo 
(Pontevedra), o trinta de maio de dous mil  catro.  
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14- Facer unha presentación preliminar para ver como quedou o texto.   
15- Pon unha contrasinal ao documento e gárdao.   
16- Pecha o documento.   
17- Abrir o documento e quitar a contrasinal.   
18- Garda o documento no disco co nome Práctica 8-teunome.doc. Pechar o 
documento.  
 

Estimado Sr. Campos  
  
Remitímonos a Vostede. para felicitarlle polo seu próximo aniversario que se celebrará o día 23 do 
presente mes.  
  
Esperando saudarlle pronto,  
  
  Atte.   
     Xestoría Canxia 
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Práctica  9.           
  
1.- Copia o seguinte cadro. O texto podes abrilo en “Práctica 9.doc” no cartafol  “Textos 
Prácticas”). Establecendo tabuladores, debe quedar co mesmo aspecto que aparece na 
folla, a liña que separa os títulos da táboa tamén debe ser realizada con tabuladores.  

 
 Gastos de Operación 
 1996 
 
 Carto  Terceiro  
 Gastos Trimestre Trimestre Cambio 

.................................................................................................................................................. 
Nómina  330.485.000  289.800.000 14.04% 
Impostos    35.500.000   12.075.000  194.00% 
Aluguer 29.600.000    29.600.000  0.00% 
Teléfono      6.200.000      2.173.500 185.25% 
Correo 4.980.000        8.780.000 -43.28% 
Servizos públicos 9.060.000 2.500.000 262.40% 
Útiles de oficina  6.037.500 4.350.000 38.79% 

 
  
2.- Cambiar o espazado interlineal a dobre soamente da táboa.  
3.- Modificar o título do documento, cambiándolle o tipo e tamaño de letra.  
4.- Pon en cursiva a táboa.  
5.- Cambiar todo o texto a Maiúsculas.   
6.- Ocultar os títulos.   
7.- Cambiar a cor do texto da táboa a cor Azul.   
8.- Gardar o documento cunha contrasinal.   
9.- Cambiar o tempo de autogardado de documentos a 15 minutos.  
10.- Pechar o documento.   
11.- Recuperar o documento e quitarlle a contrasinal.  
12.- Mostrar os códigos do documento.   
13.- Garda o documento no disco co nome Práctica 9-teunome.doc. Pechar o documento.  
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Práctica  10.           
  
1.- Copia o seguinte e deixalo co mesmo aspecto utilizando sangrías.:  
 (O texto podes abrilo en “Práctica 10.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”) 

  
 
2.- Pór como encabezado o seguinte título: PRODUTOS INFORMÁTICOS CANXIA .   
3.- Inserir na primeira liña a data no lado dereito do texto.   
4.- Copiar todo o  texto na seguinte páxina.   
5.- Borrar o segundo parágrafo copiado desta segunda páxina.   
6.- Numerar as páxinas utilizando o pé de páxina.   
7.- Pór en cursiva todo o documento.   
8.- Cambiar todo o texto a maiúsculas.  
9.- Copiar nun novo documento as seguintes datos utilizando tabuladores:  
 
  TITULO  AUTOR  PREZO

10.- Volver ao documento orixinal e ao final do mesmo inserir un salto de páxina.   

  
 O Quixote  Cervantes  15,30  
 Tristana  Pérez Galdós  25,00  
 O factor humano  Graham Green  18,12  
 A Celestina  Fernando de Rojas  08.50  
 Os Amantes de Teruel  Hartzenbusch  16,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11.- Copiar nesta nova páxina a táboa realizada no outro documento.   
12.- Cambiar as marxes do documento a 4 cm. pola esquerda e 3 cm. pola dereita 
utilizando a regra.  
13.- Cambiar a orientación da páxina a horizontal.   
14.- Facer unha vista previa do documento.   
15.- Cambiar o encabezado  pondo “Este é un encabezado de táboas”.   
16.- Comprobar que isto é correcto facendo unha vista previa do documento.   
17.- Gardar o documento no disco co nome Práctica 7-teunome.doc 
18.- Pechar o documento.  
  
   
 

CERTIFICA: Que MARÍA DO PIÑEIRO GRACiA SÁNCHEZ, con D.N.I. nº 158.476.367, prestou os 
seus servizos nesta empresa, desde o 18 de abril de 1965 ata o 16 de maio de 1974, en 
calidade de Contable, habendo observado durante este período de tempo unha conduta 
intachable e unha plena dedicación profesional.  

  
E  para que conste e forneza os efectos oportunos, o presente certificado 

expídese en Vigo (Pontevedra), o trinta de maio de dous mil  catro.  
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Práctica  11.          
  
 Copiar o seguinte documento tal e como aparece a continuación. (O texto podes 
abrilo en “Práctica 11.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”) 

 
 

 
1.  Garda o documento no teu cartafol co nome “Práctica 11-teunome.doc” 
2. Pechar o documento.  

O INTRUSO 
  

Un virus come o meu disco duro, maldición 
  

“A próxima vez non irei con 
contemplacións. Simplemente 
collerei o insecticida e 
asperxereille ata que se me 
acabe o spray”.  

 
 

O disco duro era de 80 megas. 
O antivirus non puido facer nada. 
Penso demandar ao vendedor. 

  
Os datos da NASA 

“A NORRIS “ 
 
 
 
 
 

Un computador con 
erros di: “introduza a 
hamburguesa na 
unidade a:”  

 

Os datos da nasa borráronse dun 
xeito que non se entende. O 
informático Glenn Glonn foi 
detido posto que se lle atribúe o 
feito. Ten por costume facer 
copias de seguridade e comerllas 
ás costas dos seus xefes.  
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Práctica  12.          
  
Copia o seguinte documento utilizando viñetas, os carácteres que deben aparecer deben ser 
os mesmos. (O texto podes abrilo en “Práctica 12.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”) 
 

 
 
1.  Insire como encabezado “Numeración e Viñetas”  
2.  Cambia a orientación da páxina a Horizontal. 
3.  Garda o documento no teu cartafol co nome “Práctica 12-teunome.doc” 
4. Pechar o documento.  

 
 

1. Formatos de Texto e números.  
1.1. Fonte.  
1.2. Formato.  
1.3. Efectos.  
1.4. Aliñación.  
1.5. Orientación.  
1.6. Bordos das celas.  
1.7. Cor das celas.  
1.8. Formatos numéricos:  

1.8.1. Moeda.  
1.8.2. Tanto por cento.  
1.8.3. Milleiros.  

 1.8.4. Decimais.  
1.9.  Copiar formatos.  
1.10. Autoformato.  
1.11. Borrar formatos 

 
  

I. Mover e copiar follas de calculo. 
II. Follas de datos en diferentes fiestras.  

III. Pegado especial de datos. 
IV. Todo.  
V. Formulas.  

VI. Valores  
VII. Formatos.  

VIII. Operacións.  
 
 
 
 

♥ Tipos de gráficos.  
♥ Autoformato de Gráficos.  
♥ Cores.  
♥ Lenda.  
♥ Liñas de división. 
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 Práctica  13.  
1.- Crear o seguinte documento utilizando táboas: (Esta práctica non ten texto que cargar) 

ENDEREZO 
  

Categ. Profesional:  Pto. Traballador:  
  
  

Nº INSCRIPCION S.S.  Antigüidade empresa:  Nº libro matricula  Nº Afiliación S.S.  
  
  

Nº PLURIEMPREGO  H.XORN.RED  D.N.I.  PERIODO DE LIQUIDACION  
  
  
DO .... AO .... DE .......  

TOTAL DIAS  

1. Devengos  Importe total ……….............. €.  
 
1. PERCEPCIÓNS SUXEITAS A COTIZACIÓN NO REGIMEN XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
1.1 percepcións de carácter salarial  
SALARIO BASE ...................................................................... 

PERSONAIS 
ANTIGÜIDADE IDIOMAS TÍTULOS LÍNEAL OUTRO PERSOAL 

          

POSTO DE 
TRABALLO 

Tox., pen. o perigosos Nocturno Outro do posto de traballo 

   

Por calidade ou 
cantidade de 
traballo 

Incentivos Actividade Asistencia H.extras Outras H.Ext. 

     

De vto. 
periódico 
superior o mes 

Gratificacións extraordinarias Participación en beneficios 

 
 

 

En especie  
  
  

De residencia  
  

1.2 Percepcións de carácter asistencial e acción empresarial 

Cantidade libre  Acción social emp. Complem.  emp. ILT     
        

2. PERCEPCIÓNS NON SALARIALES EXCLUÍDAS DE COTIZACIÓN NO REGIMEN DA SEGURIDADE SOCIAL  

Indemnizacións ou 
suplidos  

      
  
  

    

Prestacións de  
a Seguridade Social   

Prof. fam Asist. Sub. Enfermedade  Accidente   

    Del día              al día  
                       € 

Del día            al día  
€ 

Melloras voluntarias da acción protectora da S.S e 
produtos en especie concedidos  
voluntariamente polas empresas  

      

      

 
2. Garda o documento no teu cartafol co nome “Práctica 13-teunome.doc” 
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Práctica  14 
Copiar o seguinte documento tal e como aparece a continuación. (O texto podes abrilo en 
“Práctica 14.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”) 
 

PROBA PARA ver como inflúe o tamaño do 
texto en as columnas balanceadas no caso de que 

se cambie o tamaño das letras. Esta columna ten 
máis liñas.  

 
 

Para conseguir aliñar unha columna 
balanceada a dereita e outra  

a esquerda, debe primeiro introducirse o 
texto e despois os carácteres de 
aliñamento.  

 

Probando as marxes de 
parágrafo dentro dunha 
columna xornalística 
balanceada (Cambiar 
logo de “enter”  a 30). 

Modifico a marxe 

esquerdo desde a 
columna dereita. Este 
código viaxa co principio 
do parágrafo, como se 
pode observar á 
esquerda. 

 
Vemos como se xera a marxe dentro da columna. A marxe de parágrafo debemos desactivalo. Imos 
ver en que consiste a dobre frecha que aparece na barra:  
 
 

A parte superior da frecha indica onde está o 
sangrado da primeira liña do parágrafo. Podemos 

modificala co rato. A parte inferior da frecha 

indícanos onde está a marxe esquerda do 
parágrafo.

  
 
 

Pronto veremos como podemos poñer un 
xogo de columnas á beira doutro, de xeito 
independente. 
 É sinxelo.

 

É posible xerar efectos 

como este con o procesador de textos 
Word 2007 para o Windows Vista que 
estamos a utilizar.  

 
No menú 
formato - 
liña pódese 
conseguir a 
opción de 

que as 
palabras 
queden 
separadas 
por guións 

automáticos. 
Esta opción 
convén tela 
en conta se 
estamos 

traballando 
con 
columnas de 
ancho moi 
pequeno, 

pois se 
separan as 
palabras con 
moita 
frecuencia.  
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2.- Garda o documento no teu cartafol co nome “Práctica 14-teunome.doc” 
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Práctica  15. 

 
1.- Copia o seguinte documento nunha táboa: (O texto podes abrilo en “Práctica 15.doc” no 
cartafol  “Textos Prácticas”) 
 
 

EMPRESA VENTAS ACTIVIDAD 

TELEAFÓNICA  22.000 € COMUNICACIÓNS 

CANSA 48.630 €  PETRÓLEO  

ELEGE   34.284 €  ELECTRÓNICA  

FIATE   228.865 € AUTOMOCIÓN  

IBERICA    4.456 € TRANSPORTE 

MOVILESTAR    34.456 € COMUNICACIÓNS 

HACER     1.800 € ELECTRÓNICA 

 
2.- Cambiar o tamaño e aspecto dos títulos.  
3.- Cambiar os bordos da táboa ao teu gusto.  
4.- Anotar no pé de páxina, TÁBOA.  
5.- Engadir tamén no pé, o número de páxina.  
6.- Substituír AUTOMOCION por AUTOMÓVILES.  
7.- Activa unha sombreado dunha 25%, na columna de EMPRESA.  
8.- Escribir en cabeceira de páxina: TABULADORES.  
9.- Centrar os títulos.  
10.- Ordenar pola terceira columna.  
11.- Inserir unha fila ao final da táboa e calcular o total da columna numérica, utilizando 
fórmulas da táboa.  
12.- Buscar a letra Ó no documento.  
13.- Buscar a letra Ó seguida dunha N.  
14.- Buscar a letra Ó seguida de calquera letra menos N.  
15.- Substituír a palabra HACER por  TOSHIA.  
16.- Garda o documento no teu cartafol co nome “Práctica 15-teunome.doc” 
17.- Converter a táboa nun texto normal.  
18.- Desfacer última acción.  
19.- Pechar o documento.  
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Práctica 16 
 

1. Copia o seguinte documento nunha táboa: (O texto podes abrilo en “Práctica 16.doc” 
no cartafol  “Textos Prácticas”) 

 
 
 

2. Pon en formato Negriña e subliñado os títulos dos tres textos. 
3. Centra cada un destes títulos. 
4.  Xustifica os tres parágrafos das explicacións correspondentes. 
5. Inserta ao principio do documento un titulo co seguinte texto: “Enfermidades 

Varias” 
6.  O titulo anterior deberá ter un tamaño de letra 16, estar en tipo de letra Courier 

New, Dobre subliñado e centrado. 
7. O titulo anterior deberá estar en cor Azul.  
8. Aplica ao primeiro parágrafo do documento unha sangría coas seguintes 

características:  
Esquerda: 1,5 cm.  

Gota  
 
Co término GOTA desígnanse as manifestacións clínicas producidas polo depósito de cristais de urato 
monosódico sobre todo na cavidade articular, pero tamén noutros tecidos. Esta precipitación de cristais é 
consecuencia directa do aumento do nivel de ácido úrico sérico. As manifestacións clínicas inclúen: a) 
episodios de artrites aguda, bursitis ou tendosinovitis, que tenden a ser autolimitados e recorrentes no seu 
inicio e, máis adiante, ás veces crónicos; b) depósitos palpables de cristais de urato monosódico 
intrarticulares ou extrarticulares denominados tofos; estes depósitos poden producir dano estrutural 
articular responsable dunha artrites deformante característica, e c) en ocasións, afectación renal e cálculos 
urinarios de ácido úrico.  
 
Artroses  
 
A artroses (osteoartrites, enfermidade articular dexenerativa) é a segunda causa de incapacidade 
permanente, logo das enfermidades cardiovasculares. Máis que unha enfermidade trátase dunha síndrome; 
un grupo heteroxéneo de procesos con variados mecanismos etiopatoxénicos, ás veces interrelacionados, 
terminan condicionando o fracaso da articulación, debilitando o cartílago, que non pode entón soportar 
forzas normais ou ben claudica ante forzas anormalmente dexenerativa) intensas.  
 
Aftas  
 
As aftas orais son ulceracións ben delimitadas, dolorosas e de tamaño moi variable, do mesmo xeito que o 
seu número, localización e frecuencia de brótelos. Distínguense en aftas maior e minor, segundo que 
superen, ou non, 1 cm. de diámetro, e herpetiformes, cando teñen unha disposición arracimada, similar ao 
herpes simple. Ata o 20% da poboación presenta aftoses oral recidivante, e lesións similares poden aparecer 
na mucosa nasal, a farinxe e o tracto dixestivo superior. Os brótes poden ser desencadeados por factores 
traumáticos, hormonais, psíquicos e alimentos, existindo unha maior incidencia familiar. As formas leves 
poden controlarse con corticoides, anestésicos ou tetraciclinas (formas herpetoides) tópicos. Os casos de 
gran intensidade e moi recorrentes requiren tratamento sistémico, no que se empregan corticoides, sulfona, 
colchicina e aciclovir.  
 

Vigo, 15 de Maio de 2008 
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Dereita: 2 cm. 
 
 

9.  Aplica ao segundo parágrafo do documento unha sangría coas seguintes 
características:  

Primeira Liña: 1 cm. 
Dereita: 1,5 cm. 

 
10. Aplica ao terceiro  parágrafo do documento unha sangría coas seguintes 

características: 
Esquerda: 1,5 cm  
Francesa: 1 cm.  
Dereita: 2,5 cm. 

11.  Inserta ao final a data do dia (utiliza os menús). 
12.  Garda o documento no disco co nome “Práctica 16-teunome.doc” 
13. Fai unha Presentación Preliminar do documento.  
14. Pecha o documento.  
15. Ir ao Explorador e comprobar que o documento esta almacenado no disco.  
16. Volver a Word e abrir o documento.  
17. Borrar a data do final do documento.  
18. Gardar o documento.  
19. Pechar o documento. 


	1.- Escribir o seguinte texto:   (Ou abre “Práctica 1.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”)
	2.- Mostra o documento en presentación normal.
	3.- Mostra o documento en presentación Deseño de páxina.
	4.- Move o punto de inserción á palabra Procesador, do segundo parágrafo utilizando o rato.
	5.- Ir ao final do documento utilizando o teclado coa pulsación de só dúas teclas.
	6.- Fai unha presentación preliminar do documento.
	7.- Mostra o documento en modo esquema.
	8.- Mostra o documento en presentación normal.
	9.- Insire a palabra “CARTAS” logo da palabra “ESCRIBINDO” no segundo parágrafo.
	10.- Sobrescribe as palabra “o texto” do segundo parágrafo por “as palabras”.
	11.- Sitúa o punto de inserción na segunda “ou” da palabra “Formato” do quinto parágrafo do documento, utilizando a tecla Retroceso borra esta palabra.
	12.- Sitúache utilizando o teclado na letra “T” da palabra “Texto” do mesmo parágrafo e utilizando a tecla Supr borra esta palabra.
	13.- Engade o seguinte parágrafo entre o parágrafo 3 e 4.
	14.- Garda o documento no disquete de exercicios co nome Práctica 1-teuNome.
	15.- Sal do programa Word.
	16.- Volve entrar en Word.
	17.- Recupera o documento almacenado no disco.
	18.- Fai unha vista previa do documento.
	19.- Utilizar a barra de desprazamento vertical para ver o documento.
	20.- Coloca o punto de inserción ao final do documento utilizando o teclado.
	21.- Insire unha liña en branco entre o primeiro e o segundo parágrafo.
	22.- Insire unha liña en branco entre o segundo e o terceiro parágrafo.
	23.- Borra a liña que acabas de inserir.
	24.- Escribe na primeira liña do documento a seguinte frase:
	25.- Garda o documento no disco dentro do teu cartafol.
	26.- Deixa a pantalla en branco pechando o documento co que traballamos.
	27.- Vai o teu cartafol, sen pechar Word, e comproba que o documento se gardou.
	Práctica  2.
	1. - Copia o seguinte texto:  (Ou abre “Práctica 2.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”)
	2.- Seleccionar un anaco de texto que queirades.
	3.- Seleccionar a palabra electrónico do último parágrafo.
	4.- Seleccionar a última frase.
	5.- Seleccionar o segundo parágrafo.
	6.- Seleccionar todo o documento.
	7.- Copiar o terceiro parágrafo despois do penúltimo parágrafo.
	8.- Mover o parágrafo copiado ao final do texto.
	9.- Borrar o último parágrafo.
	10.- Facer unha vista previa do documento.
	11.- Seleccionar e mover a liña de Rexistrar debaixo da de Imprimir .
	12.- Seleccionar e borrar a liña de Imprimir .
	13.- Desfacer esta ultima orde.
	14.- Refacer esta ultima orde.
	15.- Seleccionar utilizando o rato do primeiro parágrafo do texto.
	16.- Quitar a selección.
	17.- Utilizando o teclado volver seleccionar o primeiro parágrafo.
	18.- Utilizando o teclado desfacer a selección.
	19.- Copiar os dous primeiros parágrafos a un novo documento.
	20.- Neste novo documento seleccionar o primeiro parágrafo e movelo ao final do documento orixinal.
	21.- Seleccionar o primeiro parágrafo do documento actual e utilizando soamente o rato movelo ao final do documento (non se deben utilizar as barras de ferramentas nin os menús).
	22.- Copiar o parágrafo anterior ao principio do documento utilizando soamente o rato (non se deben utilizan as barras de ferramentas nin os menús).
	23.- Facer unha vista previa do documento.
	24.- Ver o documento a un 75% utilizando o Zoom.
	25.- Volver ver o documento como estaba antes.
	26.- Seleccionar todo o documento.
	27.- Copiar todo o documento ao final do outro documento que temos aberto.
	28.- Seleccionar todo este novo documento e borralo.
	29.- Desfacer ultímaa opción realizada.
	30.- Ver as opcións que podemos desfacer.
	31.- Pechar o cadro de desfacer sen realizan ningunha opción.
	32.- Volver ao documento orixinal.
	33.- Gardar o documento no disco co nome Práctica 2-teunome.
	34.- Pechar o documento actual.
	35.- Pechar o outro documento pero non almacenar os cambios.
	36.- Recuperar o documento  Práctica 2-teunome.
	37.- Ver o documento en modo esquema.
	38.- Ver o documento en modo Presentación deseño de páxina.
	39.- Pechar o documento.
	Práctica  3.
	1.- Copia o seguinte texto:  (Ou abre “Práctica 3.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”)
	2.- Pór o primeiro parágrafo en cursiva.
	3.- Pór o terceiro parágrafo en negriña.
	4.- Desfacer a opción anterior.
	5.- Realizar todos os cambios que creades oportunos dos diversos formatos e efectos necesarios para que o documento apareza co seguinte aspecto.
	6.- Cambiar as marxes dereito e esquerdo de todo o documento a 4 Cm.
	7.- Cambiar a orientación da páxina a Horizontal.
	8.- Facer unha vista previa e comprobar que se realizou.
	9.- Copiar o primeiro parágrafo ao final do documento.
	10.- Mover o segundo parágrafo debaixo do terceiro utilizando o rato.
	11.- Seleccionar a primeira palabra do documento.
	12.- Copiar esta palabra nun novo documento utilizando o menú Edición.
	13.- Ver todos os carácteres non imprimibles do documento.
	14.- Non ver todos os carácteres non imprimibles do documento.
	15.- Ver o documento en deseño de páxina.
	16.- Ver o documento en modo normal.
	18.- Seleccionar todo o documento e copialo ao outro documento que temos.
	19.- Volver ao documento orixinal.
	20.- Cambiar o tipo de letra do titulo ao Tipo Arial tamaño 12.
	21.- Volver ao outro documento.
	22.- Cambiar o tipo de letra do documento por Courier New tamaño 20.
	23.- Desfacer esta ultima opción.
	24.- Volver refacer a opción.
	25.- Pechar este documento e non almacenalo no disco.
	26.- Ver o documento cun Zoom do 200%.
	27.- Volver deixar o documento no seu estado normal.
	28.- Utilizar a regra para cambiar as marxes do documento a 3 cm.
	29.- Cambiar a orientación do documento a Vertical .
	30.- Cambiar a cor do titulo a cor Vermella.
	31.- Cambiar a cor do ultimo parágrafo a Azul.
	32.- Ocultar o segundo parágrafo.
	33.- Volver mostrar o parágrafo.
	34.- Pór todo o parágrafo en maiúsculas.
	35.- Desfacer a opción anterior sen utilizan o botón de Desfacer.
	36.- Pór este parágrafo en tipo Subíndice.
	37.- Pór o seguinte parágrafo en tipo Superíndices.
	38.- Escribir utilizando o Subíndice e o Superíndices as seguintes palabras ao final do documento:
	HO P4 P4R 30ou 2
	39.- Arquivar o documento no disco co nome Práctica 3-teunome.doc
	40.- Saír de Word.

	Práctica  4.
	Copiar o seguinte texto nun novo documento o aspecto final do mesmo deberá ser igual ao deste incluíndo tipos de letra tamaños e efectos diversos, os tipos de letra utilizados serán: Arial, Courier New, Comic Sans MS e Estrangelo Edessa.
	O texto podes abrilo en “Práctica 4.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”)

	Práctica  5.
	1- Copiar o seguinte texto cos efectos que este ten, os tipos de letra utilizados son courier  New  e Century Gothic. O texto podes abrilo en “Práctica 5.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”)
	2.- Facer unha vista previa do documento.
	3.- Ver o documento en modo Deseño.
	4.- Ver o documento en modo normal.
	5.- Mover o primeiro parágrafo ao final do documento.
	6.- Copiar o segundo parágrafo nunha nova paxina do documento.
	7.- Cambiar a cor do segundo parágrafo a cor vermella.
	8.- Cambiar as marxes dereito e esquerdo do documento a 4 cm. utilizando a regra.
	9.- Cambiar a marxe superior do documento a 3 cm sen utilizar a regra.
	10.- Facer unha vista previa do documento.
	11.- Borrar o parágrafo da segunda paxina do documento.
	12.- Pór como titulo do documento a frase “Práctica  nº 5”
	13.- Pór este titulo nun tamaño de letra 18, ademais de negriña e subliñado.
	14.- Garda o documento co nome Práctica 5-teunome no teu cartafol
	15.- Cambiar a orientación do documento a horizontal.
	16.- Ver o documento cun zoom do 50%.
	17.- Volver ver o documento co zoom normal.
	18.- Seleccionar utilizando o rato o primeiro parágrafo do documento.
	19.- Seleccionar as palabras Carlos F. C. utilizando o rato e cambialas polo voso nome.
	20.- Gardar de novo. Práctica  6.
	1- Copiar o seguinte texto. O texto podes abrilo en “Práctica 6.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”)
	2.- Escribir o título CONTABILIDADE, centralo, subliñalo e polo nun tamaño de letra máis grande.
	3.- Pasar  o corrector ortográfico.
	4.- Sangrar o primeiro parágrafo polo lado esquerdo.
	5.- Sangrar o segundo parágrafo polos dous lados.
	6.- Copiar o segundo parágrafo antes do primeiro.
	7.- Copiar o texto na seguinte páxina do documento, se a páxina non existe creala primeiro.
	8.- Subliñar, pór en negriña e cursiva os títulos de cada parágrafo.
	9.- Borrar o segundo parágrafo da copia.
	10.- Aliñar á dereita  o primeiro parágrafo.
	11.- Realizar unha vista previa e gravar a práctica co nome Práctica 6-teunome.doc
	12.- Cambiar o interliñado do documento a tipo dobre.
	13.- Aliñar o primeiro parágrafo á esquerda.
	14.- Desfacer a opción anterior.
	15.- Xustificar todo o documento.
	16.- Borrar toda a segunda páxina do documento.
	17.- Copiar todo o documento nun novo documento.
	18.- Con este novo documento realizar os seguintes exercicios.
	19.- Cambiar o interliñado a formato sinxelo.
	20.- Sangrar o primeiro parágrafo do documento pola esquerda en 1 cm. cunha sangría de primeira liña de 1,50.
	21.- Sangrar o segundo parágrafo pola dereita en 1 cm. e pola esquerda de 1 cm. cunha sangría francesa de 1,60.
	22.- Aliñar á dereita o titulo do documento.
	23.- Pór o titulo do documento en Minúsculas.
	24.- Pór o titulo do documento na cor que che guste.
	25.- Ver o documento en modo esquema.
	26.- Facer unha vista previa do documento.
	27.- Ver o documento en modo deseño de páxina.
	28.- Ir ao principio do documento utilizando as teclas.
	29.- Gardar este documento no disco.
	30.- Pechar o documento e volver ao documento orixinal.
	31.- Arquivar tamén este documento no disco co nome Práctica 6A-teunome.doc

	Práctica  7.
	1.- Copiar o seguinte texto, Utilizar tabuladores.  O texto podes abrilo en “Práctica 7.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”)
	2.- Pasar o corrector ortográfico.
	3.- Realizar un sangrado do primeiro parágrafo de 2 cm. pola esquerda, e 1 cm. pola dereita.
	4.- Cambiar as marxes de todo o documento a 4 cm. pola dereita e 4,5 pola esquerda.
	5.- Pór en cursiva a primeira parte do texto.
	6.- Cambiar a orientación da páxina a horizontal.
	7.- Facer unha vista previa do documento.
	8.- Insire un encabezado de páxina ao principio do documento que poña:
	9.- Insire un pé de páxina no cal apareza o nº de páxina aliñado á dereita e en negriña.
	10.- Modifica o encabezado para que apareza centrado e cun tamaño de letra 14.
	11.- Realiza unha vista previa do documento.
	12.- Garda o documento no disco co nome Práctica 7-teunome.doc

	Práctica  8.
	Copiar o seguinte texto no documento:  O texto podes abrilo en “Práctica 8.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”)
	2-  Feixe un salto de sección de tipo Continuo.
	3- Na primeira sección definir un encabezado de páxina que poña “Tipos de documentos de oficina”.
	4- Leste encabezado deberá estar centrado, en negriña, e co tipo de letra Courier new tamaño 14.
	5- No pé de páxina deberá aparecer o seguinte texto na parte esquerda:  Páxina nº seguido do numero de páxina.
	6- Escribir na seguinte sección o seguinte texto:
	7- Cambiar as marxes desta sección a 4 pola esquerda e 3,5 pola dereita.
	8- Facer no primeiro parágrafo desta sección unha sangría francesa de 1,5 cm., sobre 1 pola esquerda e 1 pola dereita.
	9- Pór a data do día aliñada á dereita do texto na primeira liña do documento.
	10- Cambia o tipo de letra da data por tipo Arial tamaño 16.
	11- Insire un salto de sección do tipo Páxina seguinte.
	12- Cambia o encabezado só desta sección polo de Saúda.
	13- Copia nesta nova sección o seguinte texto.
	14- Facer unha presentación preliminar para ver como quedou o texto.
	15- Pon unha contrasinal ao documento e gárdao.
	16- Pecha o documento.
	17- Abrir o documento e quitar a contrasinal.
	18- Garda o documento no disco co nome Práctica 8-teunome.doc. Pechar o documento.

	Práctica  9.
	1.- Copia o seguinte cadro. O texto podes abrilo en “Práctica 9.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”). Establecendo tabuladores, debe quedar co mesmo aspecto que aparece na folla, a liña que separa os títulos da táboa tamén debe ser realizada con tabu...
	2.- Cambiar o espazado interlineal a dobre soamente da táboa.
	3.- Modificar o título do documento, cambiándolle o tipo e tamaño de letra.
	4.- Pon en cursiva a táboa.
	5.- Cambiar todo o texto a Maiúsculas.
	6.- Ocultar os títulos.
	7.- Cambiar a cor do texto da táboa a cor Azul.
	8.- Gardar o documento cunha contrasinal.
	9.- Cambiar o tempo de autogardado de documentos a 15 minutos.
	10.- Pechar o documento.
	11.- Recuperar o documento e quitarlle a contrasinal.
	12.- Mostrar os códigos do documento.
	13.- Garda o documento no disco co nome Práctica 9-teunome.doc. Pechar o documento.

	Práctica  10.
	1.- Copia o seguinte e deixalo co mesmo aspecto utilizando sangrías.:
	(O texto podes abrilo en “Práctica 10.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”)
	2.- Pór como encabezado o seguinte título: PRODUTOS INFORMÁTICOS CANXIA .
	3.- Inserir na primeira liña a data no lado dereito do texto.
	4.- Copiar todo o  texto na seguinte páxina.
	5.- Borrar o segundo parágrafo copiado desta segunda páxina.
	6.- Numerar as páxinas utilizando o pé de páxina.
	7.- Pór en cursiva todo o documento.
	8.- Cambiar todo o texto a maiúsculas.
	9.- Copiar nun novo documento as seguintes datos utilizando tabuladores:
	10.- Volver ao documento orixinal e ao final do mesmo inserir un salto de páxina.
	11.- Copiar nesta nova páxina a táboa realizada no outro documento.
	12.- Cambiar as marxes do documento a 4 cm. pola esquerda e 3 cm. pola dereita utilizando a regra.
	13.- Cambiar a orientación da páxina a horizontal.
	14.- Facer unha vista previa do documento.
	15.- Cambiar o encabezado  pondo “Este é un encabezado de táboas”.
	16.- Comprobar que isto é correcto facendo unha vista previa do documento.
	17.- Gardar o documento no disco co nome Práctica 7-teunome.doc
	18.- Pechar o documento.

	Práctica  11.
	Copiar o seguinte documento tal e como aparece a continuación. (O texto podes abrilo en “Práctica 11.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”)

	Práctica  12.
	Copia o seguinte documento utilizando viñetas, os carácteres que deben aparecer deben ser os mesmos. (O texto podes abrilo en “Práctica 12.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”)

	Práctica  13.
	1.- Crear o seguinte documento utilizando táboas: (Esta práctica non ten texto que cargar)
	1.2 Percepcións de carácter asistencial e acción empresarial
	2. PERCEPCIÓNS NON SALARIALES EXCLUÍDAS DE COTIZACIÓN NO REGIMEN DA SEGURIDADE SOCIAL

	Práctica  14
	Copiar o seguinte documento tal e como aparece a continuación. (O texto podes abrilo en “Práctica 14.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”)
	1.- Copia o seguinte documento nunha táboa: (O texto podes abrilo en “Práctica 15.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”)
	2.- Cambiar o tamaño e aspecto dos títulos.  3.- Cambiar os bordos da táboa ao teu gusto.  4.- Anotar no pé de páxina, TÁBOA.  5.- Engadir tamén no pé, o número de páxina.  6.- Substituír AUTOMOCION por AUTOMÓVILES.  7.- Activa unha sombreado dunha 2...
	17.- Converter a táboa nun texto normal.  18.- Desfacer última acción.  19.- Pechar o documento.
	Copia o seguinte documento nunha táboa: (O texto podes abrilo en “Práctica 16.doc” no cartafol  “Textos Prácticas”)
	Pon en formato Negriña e subliñado os títulos dos tres textos.
	Centra cada un destes títulos.
	Xustifica os tres parágrafos das explicacións correspondentes.
	Inserta ao principio do documento un titulo co seguinte texto: “Enfermidades Varias”
	O titulo anterior deberá ter un tamaño de letra 16, estar en tipo de letra Courier New, Dobre subliñado e centrado.
	O titulo anterior deberá estar en cor Azul.
	Aplica ao primeiro parágrafo do documento unha sangría coas seguintes características:
	Esquerda: 1,5 cm.  Dereita: 2 cm.
	Aplica ao segundo parágrafo do documento unha sangría coas seguintes características:
	Primeira Liña: 1 cm.
	Dereita: 1,5 cm.
	Aplica ao terceiro  parágrafo do documento unha sangría coas seguintes características:
	Esquerda: 1,5 cm  Francesa: 1 cm.  Dereita: 2,5 cm.
	Inserta ao final a data do dia (utiliza os menús).
	Garda o documento no disco co nome “Práctica 16-teunome.doc”
	Fai unha Presentación Preliminar do documento.
	Pecha o documento.
	Ir ao Explorador e comprobar que o documento esta almacenado no disco.
	Volver a Word e abrir o documento.
	Borrar a data do final do documento.
	Gardar o documento.
	Pechar o documento.


