Como Gerar documento em PDF com
várias Imagens
Para Gerar documento em PDF com várias Imagens, temos que seguir dois passos:
1. Inserir Imagens no Word
2. Gerar PDF a partir de documento do Word

1- Inserir imagem no Word
É muito importante saber não só inserir a imagem como formatá-la dentro do Word, assim
poderemos montar diversas atividades.
Abra o Word (Nesse tutorial estamos utilizando o office 2007)
Posicione o Cursor onde deseja inserir a imagem
1- Clique em Inserir (1)
2- Clique em Imagem (2)

3- Em seguida, localize o arquivo onde está a imagem desejada. Podem ser inseridas várias
imagens de uma só vez
4- Clique na imagem a ser inserida
5- Clique no botão Inserir

Quando a imagem já estiver inserida no texto (no word), clique com o lado direito do mouse
sobre ela e aparecerão as opções de layout, escolha a opção “Quebra Automática de texto ou
layout” e, em seguida, clique na opção “Quadrado”.

Seguindo esses passos você poderá trabalhar a imagem dentro do word conforme a sua
necessidade.Para incluir uma legenda num elemento no texto, seja uma tabela ou seja uma
figura, basta selecionar esse elemento, em seguida carregar com o botão do lado direito do
mouse e escolher Inserir Legendas .

Em seguida irá aparecer uma janela, que permite ao utilizador indicar qual o tipo de
elemento no qual queremos incluir uma legenda (para este exemplo, vamos escolher
Figura).

2- Gerar PDF a partir de documento do Word
Introdução
O formato de arquivos PDF (Portable Document Format) é cada vez mais utilizado,
principalmente por sua característica de evitar que um documento seja alterado. Neste
tutorial, você aprenderá a converter rapidamente arquivos no Word para PDF.
O que pode ser transformado em PDF
Praticamente todos os arquivos que podem ser impressos, podem ter uma versão em
PDF. Assim, um PDF pode ser um documento do Word ou do Excel, um arquivo em
TXT, uma página da internet, entre outros. Isso deixa claro que você não precisa usar
um programa específico de edição de PDFs para criar um.
Isso é possível porque os programas que convertem arquivos em PDF geralmente se
instalam no sistema como sendo uma impressora virtual. É por isso que o parágrafo
acima menciona que qualquer arquivo imprimível pode ser transformado em PDF.
Graças a esse modo de funcionamento, uma infinidade de formatos de arquivos podem
ser convertidos.
Quando você envia um arquivo para ser impresso, o computador gera um arquivo
especial que, para a impressora, serve como uma "fotografia" do documento. A
impressora virtual do gerador de PDF "pega" essa "fotografia" e a imprime, só que no
formato PDF.
Para este tutorial, vamos usar o programa PDFCreator, Disponível em
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ Esse é um software de código aberto,
gratuito e compatível com praticamente todas as versões do Windows desde a edição
95. É importante frisar que você pode usar outros programas, pois provavelmente o
funcionamento será igual ou semelhante, isto é, a conversão será feita através de uma
impressora virtual. Isso ocorre porque a maioria dos conversores de PDF funcionam
dessa maneira.

Após instalar o programa (o procedimento de instalação não é explicado aqui por ser
trivial), ele adicionará a impressora virtual no Windows, como mostra a imagem abaixo.
Para acessar a tela abaixo em seu computador, basta ir ao Painel de Controle e clicar em
Exibir Impressora e Dispositivos:

Gerando o PDF
Como já foi dito, praticamente qualquer arquivo que pode ser impresso, pode ser
convertido em PDF. Conforme mostra a imagem abaixo, a página foi aberta no WORD
e, nele, selecionamos o recurso de impressão:

No momento de escolher o dispositivo de impressão, repare que você pode optar entre
uma ou mais impressoras verdadeiras previamente instaladas e a impressora virtual do
PDFCreator.

Depois de clicar no botão OK, o programa vai pedir para você escolher um nome e um
local para salvar o PDF. Quando tudo estiver pronto para o arquivo em PDF ser criado,
clique em Salvar e o processo de geração começará e demorará alguns instantes.

Em alguns softwares, o arquivo em PDF abre automaticamente após a sua geração
(desde que você tenha instalado algum programa que leia PDFs, como o PDFCreator.
Se isso não acontecer, basta você ir no diretório no qual o arquivo foi salvo e abrir o
arquivo manualmente. A imagem abaixo mostra o PDF feito. Conforme indica a barra
de título.

