
Criar e modificar arquivos XPS sem 

usar o Microsoft Office
Aplica-se a: Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Basic,

Este é um artigo passo a passo.

Um documento XPS é um arquivo salvo com a especificação XML 
Paper ou em formato .XPS. Embora seja possível criar um arquivo 
XPS com qualquer programa do Windows que permita imprimir, 
para ver ou alterar estes arquivos você precisará de um software 
específico, por exemplo, o Visualizador XPS. 

Ao abrir um documento XPS, o Visualizador XPS abrirá 
automaticamente o documento em uma janela do Internet Explorer. 
Aparecerão duas barras de ferramentas adicionais, uma acima e 
outra abaixo do documento XPS. Cada uma destas barras oferece 
opções para visualizar e administrar documentos XPS.

Sintomas

• Solução 1: Criar um arquivo XPS

• Solução 2: Abrir um arquivo XPS

• Solução 3: Imprimir um arquivo XPS

• Solução 4: Indexar um arquivo XPS

Resolução

Mais



Solução 1: Criar um arquivo XPS

Você pode fazer isso a partir de qualquer programa que permita 
imprimir, e a qualquer momento; por exemplo, a partir do Internet 
Explorer. 

1. Pressione Alt e a barra de menus aparecerá.



2. Clique em Arquivo e, a seguir, em Imprimir.



Observação: também é possível usar o atalho do teclado 
Control + P.

3. Na seção Selecionar impressora da guia Geral do menu 
Imprimir, selecione Microsoft XPS Document Writer.
Caso não encontre a impressora Microsoft XPS Document 

Writer instalada em seu computador, consulte a seção Mais 
Informações.

4. Opcional: você poderá editar tanto o tamanho quanto a 
qualidade da página a partir da opção Preferências.



5. Opcional: Poderá selecionar o tamanho do papel.

6. Opcional: Poderá selecionar a qualidade da compressão, 
considerando que quanto maior a compressão, maior a perda 
de qualidade no arquivo resultante.



7. Depois de selecionar as opções desejadas, clique em OK.



8. Quando terminar, clique em Imprimir.

9. Selecione o diretório de destino e determine um nome para o 
arquivo e, a seguir, clique em Salvar.

10. O arquivo criado estará automaticamente associado ao 
Visualizador XPS.



Voltar ao início

Solução 2: Abrir um arquivo XPS

• Método 1: A partir do Visualizador XPS.

• Método 2: A partir do Internet Explorer.

Caso não encontre o Visualizador XPS instalado em seu 
computador, consulte a seção Mais Informações.

Método 1: A partir do Visualizador XPS.

1. Clique duas vezes no arquivo XPS. (Para verificar como criar um 
arquivo XPS, consulte a Solução 1).

2. O Visualizador XPS será aberto.



Voltar ao início

Método 2: A partir do Internet Explorer.

1. Abra o Internet Explorer.



2. Pressione Alt, para que a barra de menus apareça.

3. Clique em Arquivo e, a seguir, em Abrir.



4. Clique em Procurar....

5. Clique no texto suspenso Documentos da web.

6. Selecione Todos os arquivos.



7. Selecione o arquivo que deseja visualizar e clique em Abrir.

8. Finalmente, clique em OK.

9. O arquivo XPS deverá ser aberto com o Visualizador XPS.



Voltar ao início

Solução 3: Imprimir um arquivo XPS

• Método 1: A partir do Internet Explorer

• Método 2: A partir do Windows Explorer

• Método 3: A partir do Visualizador XPS

Caso não encontre o Visualizador XPS instalado em seu 
computador, consulte a seção Mais Informações.

Método 1: A partir do Internet Explorer

1. Com o documento XPS pré-visualizado no Internet Explorer, 
pressione Control + P, para que apareça a caixa Impressão. 
(Para verificar como abrir um documento a partir do Internet 
Explorer, consulte a Solução 2).



Voltar ao início

Método 2: A partir do Windows Explorer

1. Clique com o botão direito do mouse no arquivo XPS e 
selecione a opção Imprimir. Aparecerá a caixa de opções de 
impressão, para que você selecione sua impressora local.



Voltar ao início

Método 3: A partir do Visualizador XPS.

1. Clique em Arquivo e, a seguir, em Imprimir.



Aparecerá a caixa de opções de impressão, para que você 
selecione sua impressora local.

Voltar ao início

Solução 4: Indexar um arquivo XPS

Caso não encontre o Visualizador XPS instalado em seu 
computador, consulte a seção Mais Informações.

Indexar um arquivo XPS facilita a busca feita a partir do Windows. 
Adicionando apenas um título ou uma simples marca, você poderá 
encontrar seu documento rapidamente.

1. No Visualizador XPS, clique em Arquivo e, a seguir, em 
Propriedades.

2. Na guia Detalhes da janela de Propriedades você poderá 
alterar o título, o assunto, as marcas, etc.; quanto mais campos 
você preencher, melhor será a indexação.





3. Após preencher os campos desejados, clique em OK.

4. Clique em Iniciar e escreva alguma das palavras inseridas na 
etapa 3. Na lista de arquivos, você verá o documento indexado.



Voltar ao início

Caso você não possua o recurso Visualizador XPS ou a impressora 
de XPS, se desejar ativá-los ou ver outros recursos do Windows, 
visite: http://windows.microsoft.com/pt-BR/windows-vista/Turn-
Windows-features-on-or-off

Caso possua o Windows XP ou o Windows Vista, deverá fazer o 
download do Microsoft XPS Essentials Pack conforme seu sistema 
operacional: http://www.microsoft.com/downloads/pt-
BR/details.aspx?familyid=b8dcffdd-e3a5-44cc-8021-7649fd37ffee

Para mais informações sobre o Visualizador XPS, visite: 
http://windows.microsoft.com/pt-BR/windows-vista/what-is-the-

Mais Informações



xps-viewer

Sua opinião é importante para nós: Não hesite em nos enviar sua 
opinião sobre estes artigos no campo de comentários localizado na 
parte inferior da página. Assim, você pode ajudar a melhorar nosso 
conteúdo. Obrigado!
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Novidades 

Xbox One X

Aplicativos do 

Windows 10

Aplicativos do 

Office

Microsoft 

Store

Perfil da conta

Centro de 

Download

Suporte da 

Microsoft 

Store

Devoluções

Acompanham

ento de 

pedidos

Educação 

Microsoft na 

educação

Office para 

estudantes

Office 365 

para escolas

Microsoft 

Azure na 

Educação 

Corporativo 

Microsoft Azure 

Microsoft 

Industry

Plataforma de 

dados

Recursos para 

parceiros da 

Microsoft 

Saúde

Serviços 

Financeiros

Desenvolv

edor 

Microsoft 

Visual Studio

Centro de 

Desenvolvime

nto do 

Windows

Rede de 

Desenvolvedor

es

TechNet

Programa de 

desenvolvedor

es da 

Microsoft

Channel 9

Centro de 

Desenvolvime

nto do Office

Empresa 

Carreiras

Sobre a 

Microsoft

Notícias da 

empresa

Privacidade na 

Microsoft

Investidores

Diversidade e 

inclusão

Segurança

 Português (Brasil)

Fale conosco Termos de uso Privacidade e cookies Marcas Registradas Segurança e ecologia

© Microsoft 2019


