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fechar, criar, excluir, visualizar, formatar, alterar, salvar, configurar documentos, utilizado as barras de
ferramentas, menus, ícones, botões, guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; (3) Barra de
Ferramentas: identificar e utilizar os botões e ícones das barras de ferramentas das guias e grupos Início,
Inserir, Layout da Página, Referências, Correspondências, Revisão e Exibição, para formatar, personalizar,
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Dados, Revisão e Exibição, para formatar, alterar, selecionar células, configurar, reconhecer a formatação de
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