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NOVIDADES NA VERSÃO

Ao iniciar o InDesign CC uma janela será aberta com as novidades da 
nova versão. Para acessar cada item basta clicar. Se não quiser que esta tela 
apareça a cada entrada no programa, marque a caixa  Não mostrar novamente.
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CRIAÇÃO DE TAMANHOS PERSONALIZADOS DE PÁGINA

Caso você use regularmente um tamanho de página personalizado, 
adicione-o ao menu Tamanho da página (Page Size) na caixa de diálogo Novo 
Documento (New Document). Para adicionar ao menu Tamanho da página 
(Page Size), edite o arquivo de texto de novos tamanhos de documento na 
pasta Predefinições (contida na pasta do aplicativo InDesign CC).

Este arquivo de texto é autoexplicativo; para definir tamanhos de 
página personalizados, abra-o em um editor de texto e siga as instruções 
fornecidas (C:\ Arquivos de programas\ Adobe\Adobe InDesign CC\Presets\
Page Sizes\ en_US).

Os tamanhos de página definidos no arquivo de novos tamanhos 
de documento aparecem nas caixas de diálogo Novo Documento (New 
Document) e Configurar documento (Document Setup).

GRADES

Há dois tipos de grades não-imprimíveis disponíveis: uma grade da 
linha de base para alinhar colunas de texto e uma grade do documento para 
alinhar objetos.
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Em Área do produto (Product area), selecione a área que contém 
os comandos que deseja exibir. Em Comandos (Commands), selecione um 
comando. O atalho é exibido na seção Novos atalhos (New shortcuts).

CAIXA DE FERRAMENTAS

Algumas ferramentas da caixa de ferramentas permitem selecionar, 
editar e criar elementos de página. Outras ferramentas destinam-se à escolha 
de tipo, formas, linhas e gradientes. Você pode alterar o layout global da 
caixa de ferramentas para adequá-la ao layout preferido de janelas e painéis.

Por padrão, a caixa de ferramentas aparece com duas colunas 
verticais de ferramentas. Também é possível configurála como uma única 
coluna vertical ou como uma linha horizontal.

Não é possível, porém, alterar a posição de determinadas ferramen-
tas. Para mover a caixa de ferramentas, arraste-a pela barra de título.

 20     Adobe InDesign CC    



Adobe InDesign CC    21



PÁGINA MESTRE (MASTER PAGE)

Uma página-mestre é como um fundo que pode ser aplicado 
rapidamente a diversas páginas. Os objetos da página-mestre aparecem 
em todas as páginas às quais a página-mestre é aplicada. Os itens mestre 
que aparecem nas páginas do documento são delimitados por uma 
borda pontilhada.

As alterações na página-mestre são feitas automaticamente nas 
páginas associadas. As páginas-mestre geralmente contêm logotipos, 
números de página, títulos e rodapés que se repetem.

Elas também podem conter quadros de texto ou de gráficos vazios, 
usados como espaços reservados nas páginas do documento. 

Um item-mestre não pode ser selecionado em uma página do 
documento a não ser que o item-mestre seja substituído.
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NUMERAÇÃO DE PÁGINAS, CAPÍTULOS E SEÇÕES

Determine qual o tipo de numeração você deseja usar no documento 
ou livro. Em documentos longos, é possível atribuir números de capítulos.

Cada documento pode possuir apenas um número de capítulo 
atribuído. Se você desejar usar uma numeração diferente em um documento, 
poderá definir faixas de páginas como seções; essas seções podem ser 
numeradas de forma diferente.

Por exemplo, as dez primeiras páginas de um documento (a 
introdução) podem ser numeradas usando numerais romanos e o restante 
do documento pode ser numerado com numerais arábicos, começando na 
décima-primeira página, que, neste exemplo, será a página 1.

INSERINDO NÚMEROS

Adicione um marcador de numeração de páginas para especificar a 
posição e a aparência do número na página.

Como o marcador de numeração de páginas faz atualizações 
automáticas, o número de página que ele exibe é sempre correto, ainda que 
você adicione, remova ou reorganize páginas no documento.

O estilo e formato de marcadores de numeração de páginas podem 
ser definidos da mesma forma que ao definir texto.
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