
DICAS DE FORMATAÇÃO 

Como excluir numeração de 
página antes da introdução página antes da introdução 
no Microsoft Word 2007?
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1° PASSO:
� Organize o trabalho em arquivo único;
� Clique com o cursor do mouse após a última letra, do último item do SUMÁRIO (o último
elemento pré-textual) e em seguida clique em Layout da página -> Quebras (dentro do
grupo configurar página) -> Quebras de Seção - Próxima Páginas.



2° PASSO:
� Após a quebra de página, no capítulo de introdução (local onde começará a aparecer a
paginação), clique em Inserir;
� Depois em Número de Página;
� Selecione a opção Início da Página -> alinhamento à direita (Simples - Número sem
formatação 3). Ver imagem abaixo.



3° PASSO:
� Ainda no item Introdução, clique em Inserir -> Número de Página (dentro do grupo
cabeçalho e rodapé);
� Depois clique na opção Formatar Números de Página;
� Conte as página do trabalho, a partir da folha de rosto, identifique em qual página vai
começar a introdução e altere na opção “Numeração da página – iniciar em:”.

Até este momento o número de páginas aparecerá em todas as páginas.



4° PASSO:
Para apagar o número das páginas anterior à Introdução siga os procedimentos:
� Na página de introdução, dê um clique duplo no número da página;
� Aparecerão as ferramentas de cabeçalho e rodapé no menu “Design”, grupo
“Navegação”, desmarque a opção “Vincular ao Anterior”.



4° PASSO – CONTINUAÇÃO:
Volte à página do sumário, clique no número de páginas e o apague.
Confira se todos os números de páginas anteriores apagaram e somente a partir da
introdução continua numerada.

Duplo clique e Duplo clique e 
apague



IMPORTANTE

Segundo o manual de normalização de trabalhos acadêmicos da UFLA, a fonte do
número de páginas deve ser Times New Roman, no tamanho 10.
Para fazer essa formatação, dê duplo clique no número de página, no capítulo
Introdução, depois selecione a paginação e altere a fonte e o tamanho no meu
“Início” -> Fonte.

Duplo clique e altere 
a fonte/tamanho.a fonte/tamanho.



Bom trabalho!


