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O PowerPoint 2010 permite que os usuários criem rapidamente 
apresentações dinâmicas, de alto impacto, enquanto integra fl uxo de trabalho 
e maneiras de compartilhar informações facilmente.

Da interface de usuário redesenhada aos novos recursos de elementos 
gráfi cos e de formatação, o PowerPoint 2010 coloca em suas mãos o controle 
para criar apresentações de excelente aparência.
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SLIDE MESTRE..............................................................................

Você pode fazer alterações nos seus slides usando um slide mestre 
em vez de alterar cada slide individualmente. Você pode criar um slide 
mestre para controlar as características do texto, plano de fundo, estilos, o 
posicionamento do texto, texto do rodapé, etc. Faça as alterações que quiser 
e, o PowerPoint, automaticamente, atualiza o resto dos slides e qualquer 
slide que for acrescentado. Para trabalhar com um slide mestre, clique na 
guia Exibição, clique com o mouse sobre o botão Slide Mestre. O método 
de trabalho de um slide mestre é o mesmo com qualquer outro slide. Veja 
destaque na fi gura abaixo:
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INSERIR UMA TABELA..................................................................

O PowerPoint não se limita a criar apresentações com textos. Você 
pode criar uma tabela no PowerPoint diretamente no slide em que estiver 
trabalhando. A tabela é criada da mesma forma como se estivesse trabalhando 
no processador de texto Word. Para criar uma tabela no PowerPoint, siga 
as instruções:

Clique no botão ( ) Inserir Tabela na guia Inserir e selecione o 
número de linhas e colunas que a tabela deve ter, ou então, vá até a opção 
Inserir tabela.
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INCLUIR GRÁFICOS......................................................................

Os gráfi cos exibem os dados visualmente e podem ser uma das 
melhores formas de mostrar, realçar os dados de sua apresentação.  Clique 
no botão Gráfi co que está na guia Inserir. Veja esse botão em destaque na 
fi gura abaixo:
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INSERIR CLIPART..........................................................................

As fi guras de Clip-Art incrementam o visual de suas apresentações. 
Dando a elas um acabamento profi ssional com as imagens proporcionadas 
pelo Microsoft Clip-Art. Você pode escolher inúmeras imagens, sons e clipes 
de vídeo para sua apresentação. 

Para inserir um clip-art em sua apresentação proceda da seguinte 
maneira:

Clique na guia Inserir e escolha o botão Clip-Art.
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Tamanho: Você pode alterar o tamanho e posição dos objetos 
aplicados nos slides.

EXERCÍCIOS...........................................................

6) O que é o WordArt? Para que serve?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

7) Na opção Inserir Formas, quais são as formas disponíveis? Comente.
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________


