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3º Caderno 
 

Conteúdo 
 

  
Editor de Apresentações MS-PowerPoint – 2010 

Exercícios pertinentes 
Edição de textos, planilhas e apresentações BROffice 

Exercícios pertinentes 
Conceitos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet 

Exercícios pertinentes 
 
 

Noções de Informática 
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Microsoft PowerPoint 2010 
 
Programa utilizado para criação e apresentações de Slides. Para iniciá-lo basta clicar no botão Iniciar da barra 
de tarefas do Windows, apontar para Todos os Programas, selecionar Microsoft Office e clicar em Microsoft 
Office PowerPoint 2010.  
 
Novidades PowerPoint 2010 
 
Criar, gerenciar e colaborar com outras pessoas 
 
O PowerPoint 2010 apresenta algumas novas ferramentas fantásticas que você poderá usar para criar, 
gerenciar e colaborar com eficiência com outras pessoas em suas apresentações. 
 
Gerenciar os arquivos no novo modo de exibição Backstage 
O novo modo de exibição Backstage do Microsoft Office permite que você obtenha acesso rápido a tarefas 
comuns relacionadas ao gerenciamento de arquivos, como a exibição de propriedades de documento, a 
configuração de permissões e a abertura, o salvamento, a impressão e o compartilhamento de suas 
apresentações. 
 

 
 
 
Criar uma apresentação em conjunto com os seus colegas 
A coautoria permite que você e outros colaboradores alterem uma apresentação ao mesmo tempo, em vez de 
serem obrigados a fazê-lo separadamente. Ela também impede que qualquer pessoa seja "bloqueada" em um 
arquivo que esteja sendo usado por outro indivíduo ou que esteja com check-out para ele. Você e seus 
coautores não precisam mais se revezar para editar uma apresentação e depois mesclar diferentes versões 
da apresentação. 
 
Usando um local compartilhado em um servidor Microsoft SharePoint, as pessoas podem criar conteúdo 
quando e onde for conveniente. O Office 2010 tornou mais fácil o suporte a cenários de fluxos de trabalho 
adicionais permitindo que a coautoria funcione ‘em qualquer local'. 
 
 



                               Apostilas OBJETIVA – Ano X -  Concurso Público 2015 

3 
 

  
 
Na guia Arquivo, clique em Informações para ver os nomes dos coautores. 
 
Salvar automaticamente versões das apresentações 
 
Com o Office Auto-Revisions, você pode salvar automaticamente versões diferentes e progressivas de suas 
apresentações, de forma que seja possível recuperar parte ou todas as versões anteriores. Este recurso será 
útil se você esquecer de salvar manualmente, outro autor substituir seu conteúdo, se você salvar 
acidentalmente as alterações ou se apenas desejar voltar a uma versão anterior de sua apresentação. É 
necessário ativar as configurações de AutoRecuperação ou Salvamento Automático para tirar proveito desse 
recurso. 
 

 
Um instantâneo das configurações que você pode definir para ativar ou desativar AutoRevisões 
 
Organizar seus slides em seções 
 
Você pode organizar grandes conjuntos de slides para que se tornem mais gerenciáveis e mais fáceis de 
navegar usando seções. Além disso, você poderá colaborar com outras pessoas para criar uma apresentação 
rotulando e agrupando os slides em seções. Por exemplo, cada colega pode ser responsável por preparar os 
slides de uma seção separada. 
 
Você pode nomear, imprimir e aplicar efeitos a uma seção inteira. 
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Mesclar e comparar apresentações 
 
Você pode comparar sua apresentação atual com outra e combiná-las instantaneamente usando o recurso 
Mesclar e Comparar no PowerPoint 2010. Isso será útil caso você trabalhe com outras pessoas em 
apresentações e use e-mail e compartilhamentos de rede para comunicar alterações. 
 
Este recurso é útil quando você deseja comparar dias apresentações apenas para ver as diferenças existentes, 
sem a meta opcional de salvar a apresentação combinada (mesclada). 
 
Você pode gerenciar e escolher quais alterações ou edições deseja incorporar na apresentação final. O recurso 
Mesclar e Comparar minimiza o tempo gasto para sincronizar edições de várias versões da mesma 
apresentação. 
 

 
Mesclar e comparar apresentações editadas por duas ou mais pessoas 
 
Trabalhar com arquivos distintos de apresentação do PowerPoint em janelas diferentes 
 
Você pode executar várias apresentações em um único monitor, lado a lado. Suas apresentações não estão 
mais ligadas por uma janela principal ou pai e, portanto, você agora tem uma ótima forma de fazer referência 
a uma apresentação enquanto estiver trabalhando em outra. 
 
Além disso, você pode usar o novo modo de exibição Leitura para mostrar simultaneamente duas 
apresentações em uma apresentação de slides em janelas gerenciadas separadamente, com efeitos 
completos de animação e suporte completo de mídia. 
 
Trabalhar de qualquer lugar: PowerPoint Web Apps 
 
Trabalhe em sua apresentação mesmo quando você não estiver no PowerPoint. Armazene sua apresentação 
em um servidor Web que hospede o Microsoft Office Web Apps. Em seguida, você poderá usar o PowerPoint 
Web App para abrir a apresentação no navegador. Você poderá exibi-lo e até fazer alterações. Os Office Web 
Apps estão disponíveis entrando no Windows Live ou acessando o site do Microsoft SharePoint Foundation 
2010 da sua organização com os Office Web Apps instalados. 
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Enriquecer as apresentações com vídeos, imagens e animações 
 
O PowerPoint 2010 é uma versão com muitos acréscimos e aprimoramentos de edição de fotos e vídeo. 
Adicionalmente, as transições e animações têm guias separadas e estão mais suaves e sofisticadas do que 
nunca. E há alguns novos acréscimos baseados em foto feitos aos elementos gráficos SmartArt que poderão 
surpreendê-lo. 
 
Inserir, editar e reproduzir um vídeo na sua apresentação 
Com o PowerPoint 2010, quando você insere vídeos em suas apresentações, elas se tornam parte do arquivo 
da apresentação. Chega de arquivos de vídeo ausentes conforme você move as apresentações. 
 
Vincular a um vídeo a partir de um site 
Agora você pode inserir vídeos nos slides a partir de sites de mídia social, como YouTube ou hulu, e muito 
mais. Cada site online geralmente fornece um código de inserção que permite vincular ao vídeo da 
apresentação. 
 

 
 
Aplicar texturas e efeitos artísticos às imagens 
Com o PowerPoint 2010, você pode aplicar diferentes efeitos artísticos às suas imagens para fazê-las 
parecerem com um esboço, desenho ou pintura. Alguns dos novos efeitos incluem: Esboço a Lápis, Desenho 
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de Linha, Esboço em Giz, Esponja de Aquarela, Bolhas de Mosaico, Efeito de Transparência, Cimento, 
Suavização em Tons Pastel, Filme Plástico, Extremidades Brilhantes, Fotocópia e Traços. 
 

 
 
Remover o plano de fundo e outras partes indesejadas de uma imagem 
Outra opção avançada de edição de imagens incluída no PowerPoint 2010 é a capacidade de remover 
automaticamente partes indesejadas de uma imagem, como o plano de fundo, para enfatizar ou destacar o 
assunto da imagem ou para remover detalhes que possam distrair o usuário. 
 

 
Cortar as imagens com precisão 
Você pode usar as ferramentas avançadas de corte para aparar e remover eficazmente partes indesejadas 
das imagens a fim de obter apenas a aparência desejada e exibir seus documentos. 
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Novos layouts de imagem de elemento gráfico SmartArt 
 
Nessa nova versão do PowerPoint, adicionamos um novo tipo de layout de imagem de elementos gráficos 
SmartArt onde você pode contar sua história usando fotos. Existem também outros novos layouts de elementos 
gráficos SmartArt. Muito melhor, se você tiver imagens em seu slide, poderá convertê-las rapidamente em um 
elemento gráfico SmartArt, exatamente como pode fazer com texto. 
Usar este layout para criar um elemento gráfico SmartArt é simples: 
• Insira o layout de imagem de elemento gráfico SmartArt. 
• Adicione sua(s) fotografia(s). 
• Escreva um texto descritivo. 
Existem diversos layouts de imagem diferentes para serem escolhidos. 
 
 

 
 
Usar transições com efeitos gráficos de animação 3D 
Com o PowerPoint 2010, você poderá cativar audiências com novas transições entre slides que incluem 
trajetórias de animação e rotações em um espaço verdadeiramente 3D. 
 
Copiar e colar efeitos animados de um objeto (texto ou formas) para outro 
O Pincel de Animação do PowerPoint 2010 permite que você copie animações, de forma similar a como usaria 
o Pincel para copiar formatação de texto. Com o Pincel de Animação, você pode copiar efeitos de animação 
de um objeto e colar em outro. 
 
Adicionar uma captura de tela a um slide 
Adicione rapidamente uma captura de tela à sua apresentação do PowerPoint 2010 sem precisar sair do 
PowerPoint. Depois que adicionar a captura de tela, você poderá usar as ferramentas da guia Ferramentas de 
Imagem para editar e aprimorar a imagem. 
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Transmitir e compartilhar as apresentações com mais eficiência 
 
Aqui estão algumas das novas opções disponíveis para distribuir e disponibilizar sua apresentação. 
 
Tornar as apresentações portáteis para compartilhamento 
Inserindo arquivos de áudio e vídeo diretamente em sua apresentação, você a tornará mais portátil para o 
compartilhamento. Os arquivos inseridos eliminam a necessidade de enviar mais de um arquivo. Agora você 
pode ter certeza de que a sua apresentação multimídia animada e narrada será executada sem problemas. 
 
Você economizará espaço em disco e irá melhorar o desempenho de reprodução ao compactar os arquivos 
de mídia. 
 
Além disso, você poderá salvar sua apresentação de slides em disco e, em seguida, qualquer pessoa que 
possua um player de disco ou DVD padrão poderá assisti-la e se divertir com ela. 
 
 

 
 
Transformar a apresentação em vídeo 
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Transformar sua apresentação em um vídeo é uma nova maneira de distribuí-la e fornecê-la. Quando desejar 
oferecer uma versão de alta fidelidade de sua apresentação para colegas ou clientes (ou como um anexo de 
email, publicação na Web, em um CD ou DVD), salve-a como um arquivo de vídeo. 
 
Além disso, é possível controlar o tamanho do arquivo multimídia e a qualidade do vídeo. 
 

 
 
 
Transmitir a apresentação de slides 
Transmita a apresentação de slides diretamente para uma audiência remota usando a sua conta do Windows 
Live ou um serviço de transmissão fornecido por sua organização. 
 
Agora você pode transmitir uma apresentação de slides para a sua audiência, que precisa apenas de um 
navegador e um telefone. Você, como apresentador, precisa do PowerPoint. Você terá controle completo sobre 
o avanço dos slides, e os membros da audiência simplesmente o seguirão em seus navegadores. 
 
Identificar e resolver problemas de acessibilidade 
O Verificador de Acessibilidade ajuda a identificar e resolver problemas de acessibilidade nos arquivos do 
PowerPoint. Você pode corrigir qualquer possível problema que possa dificultar o acesso de alguém ao seu 
conteúdo. Se houver algum possível problema de acessibilidade aos arquivos do PowerPoint, será exibido um 
alerta no modo de exibição Backstage do Microsoft Office que permitirá que você verifique e repare esses 
problemas. Você pode ver o alerta clicando na guia Arquivo. Em Preparar para Compartilhamento, clique em 
Verificar Problemas e em Verificar Compatibilidade. 
 
Transformar o mouse em um apontador laser 
Quando desejar enfatizar um ponto em um slide, você poderá transformar o ponteiro do mouse em um ponteiro 
de laser. 
 
No modo de exibição Apresentação de Slides, basta manter a tecla Ctrl 
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TELA DO POWERPOINT 

  
  
ELEMENTOS DA TELA DO POWERPOINT 
  
1 – Botão do Microsoft Office  
Ele substitui o menu Arquivo (versões anteriores) e está localizado no canto superior esquerdo do programa.  
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Ao clicar no Botão do Microsoft Office , serão exibidos comandos básicos:  
Novo, Abrir, Salvar, Salvar Como, Imprimir, Preparar, Enviar, Publicar e Fechar.  
  
2 – Barra de Ferramentas de Acesso Rápido  

  
Localiza-se no canto superior esquerdo ao lado do Botão do Microsoft Office (local padrão), é personalizável e 
contém um conjunto de comandos independentes da guia exibida no momento.   
É possível adicionar botões que representam comandos à barra e mover a barra de um dos dois locais 
possíveis.  
  
3 – Barra de Título  
Exibe o nome do programa (Microsoft PowerPoint) e, também exibe o nome do documento ativo.  
  
4 – Botões de Comando da Janela  
Acionando esses botões, é possível minimizar, maximizar e restaurar a janela do programa PowerPoint.  
  

 
 
5 – Faixa de Opções  
A Faixa de Opções é usada para localizar rapidamente os comandos necessários para executar uma tarefa. 
Os comandos são organizados em grupos lógicos, reunidos em guias.  Cada guia está relacionada a um tipo 
de atividade como gravação ou disposição de uma página. Para diminuir a desorganização, algumas guias são 
exibidas somente quando necessário. Por exemplo, a guia Ferramentas de Imagem somente é exibida quando 
uma imagem é selecionada.  
 

  
 
1)   Guias  
2)   Os grupos em cada guia dividem a tarefa em sub-tarefas.  
3)   Os botões de comando em cada grupo executam um comando ou exibem um menu de comandos.  
  
6 – Painel de Anotações  
Nele é possível digitar as anotações que se deseja incluir em um slide.  
  
7 – Barra de Status  



                               Apostilas OBJETIVA – Ano X -  Concurso Público 2015 

12 
 

Exibe várias informações úteis na confecção dos slides, entre elas: o número de slides; tema e idioma.  

  
 
8 – Nível de Zoom  
Clicar para ajustar o nível de zoom.  

  
  
CRIAR APRESENTAÇÕES 
Criar uma apresentação no Microsoft PowerPoint 2010 engloba: iniciar com um design básico; adicionar novos 
slides e conteúdo; escolher layouts; modificar o design do slide, se desejar, alterando o esquema de cores ou 
aplicando diferentes modelos de estrutura e criar efeitos, como transições de slides animados.  
  
Para iniciar uma nova apresentação basta clicar no Botão do Microsoft Office, e em seguida clicar em Novo

.  
Então escolher um modelo para a apresentação (Em Branco, Modelos Instalados, Meus modelos, Novo com 
base em documento existente ou Modelos do Microsoft Office Online).   
  
Depois de escolhido o modelo clicar em Criar.  

  
  
SELECIONAR SLIDE 
Para selecionar um slide, basta clicar na guia Slide no painel à esquerda.   
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LAYOUT 

  
Para alterar o Layout do slide selecionado, basta clicar na Guia Início e depois no botão Layout, escolha o 
layout desejado clicando sobre ele.  
  
INSERIR TEXTO 
Antes de inserir o primeiro texto é necessário conhecer a aplicação de algumas teclas:  



                               Apostilas OBJETIVA – Ano X -  Concurso Público 2015 

14 
 

 
Para fazer a acentuação, deve-se digitar a tecla de acento e depois a letra a ser acentuada. Quando a tecla 
correspondente ao acento for pressionada, não sairá nada na tela; só depois que for digitada a letra é que ela 
aparecerá acentuada.   
  

  
  
Para inserir um texto no slide clicar com o botão esquerdo do mouse no retângulo (Clique para adicionar um 
título), após clicar o ponto de inserção (cursor será exibido).  
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Então basta começar a digitar.  

  
  
FORMATAR TEXTO 
Para alterar um texto, é necessário primeiro selecioná-lo.  Para selecionar um texto ou palavra, basta clicar 
com o botão esquerdo sobre o ponto em que se deseja iniciar a seleção e manter o botão pressionado, arrastar 
o mouse até o ponto desejado e soltar o botão esquerdo.  
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