PowerPoint 2016

PowerPoint 2016

ÍNDICE
CAPÍTULO 1..........................................................................................
• Iniciando o PowerPoint 2016...................................................................08
• Conhecendo a tela..................................................................................09
• Exibir réguas e grades............................................................................14
• Slide mestre...........................................................................................16
• Iniciar uma apresentação em branco...................................................17
• Abrir uma apresentação existente........................................................17
• Salvar uma apresentação......................................................................18
• Exercícios..............................................................................................19

CAPÍTULO 2..........................................................................................
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inserir slides..........................................................................................22
Excluir slides.........................................................................................23
Duplicar slides.......................................................................................24
Design do slide.....................................................................................26
Iniciar com um design do slide...........................................................28
Formatar o texto do slide....................................................................29
Reordenar os slides..............................................................................31
Transições de slides.............................................................................33
Visualizar um show de slides...............................................................35
Lista com numeração...........................................................................36
Lista com marcadores...........................................................................37
Exercícios...............................................................................................38

CAPÍTULO 3..........................................................................................
• Inserir uma tabela.................................................................................40
• Incluir objetos........................................................................................44
• Incluir gráficos.......................................................................................45
• Inserir imagens.......................................................................................46
• Hiperlink.................................................................................................49
• Como inserir texto................................................................................52

-5-

PowerPoint 2016
CAPÍTULO 4..........................................................................................
• Adicionando sombreamento................................................................54
• Adicionar sombra ao texto...................................................................55
• Aplicando uma autoforma.....................................................................56
• Inserindo uma imagem em uma autoforma...........................................57
• Usando o WordArt.................................................................................58
• Alterar a cor de preenchimento e contorno do texto de WordArt............60
• Girar uma caixa de texto, forma, WordArt ou Imagem............................61
• Exercícios..............................................................................................62

CAPÍTULO 5..........................................................................................
• Escolher um tema.................................................................................64
• Modos de exibição ..............................................................................65
• Usando modelos....................................................................................68
• Exercícios..............................................................................................70
• Alterar o tema de uma apresentação.................................................71
• Plano de fundo......................................................................................72

CAPÍTULO 6..........................................................................................
• Verificar Ortografia e Gramática.............................................................78
• Teclas de atalho para apresentações....................................................80

CAPÍTULO 7..........................................................................................
• Redimencionar objetos e figuras..........................................................83
• Mover objetos.. .............................................................................84
• Alterar esquemas de cores do seu slide..............................................85
• Exercícios...............................................................................................87

CAPÍTULO 8..........................................................................................
•
•
•
•
•
•
•

Visão Geral de Animação....................................................................89
Adicionar uma Animação.....................................................................91
Adicionar Transições Entre Slides........................................................93
Definir Intervalo Para Uma Transição..................................................94
Adicionar Som a Transições De Slides................................................95
Exercícios..............................................................................................96
Botões De Ação...................................................................................97

CAPÍTULO 9..........................................................................................
• Configurar apresentação de slides.......................................................100
• Opções da apresentação......................................................................101
• Desempenho........................................................................................102
• Como reformular slides........................................................................103
• Como fazer para melhorar esse tipo de slide........................................103

-6-

PowerPoint 2016
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, selecione 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 figura abaixo:

Você pode iniciar uma apresentação em branco e acrescentar somente
os itens desejados, obtendo o máximo controle sobre as suas apresentações
com o PowerPoint.
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deSiGn do Slide.........................................................................
O PowerPoint possui vários modelos de apresentações criados para
vários tipos de situações. Esses modelos têm recursos artísticos básicos e
em geral, um contorno inicial que você preenche ou expande.
Inicie o PowerPoint, clique na guia Arquivo e escolha a opção novo
> Apresentação em Branco.

Na guia Design, na opção Temas são encontrados alguns temas para
alterar o design do slide, ao clicar no botão (destacado na figura abaixo)
abrirá um menu com várias opções.

Irão aparecer opções para você continuar com o modelo sugerido na
apresentação ou modificar, conforme seu gosto.
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É possível formatar a tabela para melhorar o layout do seu trabalho,
por exemplo, mudar as bordas da tabela. Na sua barra de Ferramentas de
Tabela, ao clicar no botão destacado na figura abaixo, você escolhe a borda.
Para alterar o tipo de linha, cor e espessura, escolha o botão
Desenhar Tabela na guia Design dentro da Faixa de Opções nas opções
de Ferramentas de Tabela.

Ao dar dois clique com o mouse em cima da tabela será aberta a tela
abaixo. Através do botão DeSenHAr TABeLA, na guia DeSenHAr BOrDAS, é possível aplicar uma melhor estética à tabela através dos recursos
disponíveis.

Você poderá escolher o estilo da Borda, a cor e a largura. Veja
como proceder no exemplo acima, isso ajudará a visualizar o produto final
de sua tabela.
Essas são as ferramentas disponíveis para incrementar as tabelas. O
recurso Sombreamento utiliza a cor do tema e a cor padrão; as bordas e os
efeitos aplicam um visual arrojado às tabelas.
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como inSerir TexTo................................................................
Para colocar um texto em uma apresentação PowerPoint clique sobre
inSerir e depois sobre CAixA De TexTO.

O cursor mudará para uma seta fina apontando para baixo. No ponto
da tela onde pretender colocar o texto clique com o botão esquerdo do mouse.
Aparecerá a caixa onde poderá escrever o seu texto.
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inSerindo uma imaGem em uma auToforma.......................
Você pode inserir uma imagem em uma forma e dar a aparência de uma
imagem que foi cortada a uma forma específica, como uma estrela ou círculo.

Para inserir uma imagem em uma forma, clique na forma para a qual
você deseja adicionar uma imagem.
Na guia Formatar, no grupo estilos de Forma, clique na seta ao lado
de Preenchimento da Forma.

Na pasta ou local que o contém a imagem que você deseja usar, clique
no arquivo de imagem e clique em inserir.

-57-

PowerPoint 2016
alTerar a cor de preenchimenTo e conTorno do
TexTo de WordarT....................................................................
Para alterar, selecione o texto ou as letras de WordArt que deseja
mudar. A guia Formatar Ferramentas de Desenho é exibida.
Na guia Formatar Ferramentas de Desenho, clique em
Preenchimento de Texto ou Contorno do Texto e escolha a cor desejada.

Após escolher a cor desejada, clique fora da sua caixa de texto para
ver o efeito.
alTerar a fonTe do TexTo de WordarT..............................
Para alterar o tamanho da fonte ou o estilo de seu texto de WordArt,
Selecione o texto ou as letras de WordArt que deseja mudar.
Na guia Página inicial, selecione as opções no grupo Fonte, como
estilo da fonte, tamanho da fonte ou sublinhado.
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uSando modeloS.......................................................................
Para acessar os modelos instalados no PowerPoint, clique na guia arquivo,
em seguida, escolha a opção novo. Veja na figura abaixo:

Os modelos do PowerPoint serão apresentados numa sequência. Ao
clicar em um dos modelos a forma assume o arquivo, ficando preparada para
receber textos, gráficos, ClipArts, WordArts, etc. Ao escolher o modelo Layout
de Título verifique como ficará o slide.

-68-

PowerPoint 2016

AniMAÇÕeS PArA eLeMenTOS GrÁFiCOS SMArTArT
As animações aplicadas aos elementos gráficos SmartArt são diferentes das animações aplicadas a formas, texto ou WordArt nos seguintes aspectos:
As linhas de conexão entre formas são associadas à segunda forma e
não são animadas individualmente.
Se você aplicar uma animação a formas de um elemento gráfico SmartArt, a animação será executada na ordem de aparição das formas. A ordem
pode ser invertida somente no total. Por exemplo, se você tiver seis formas e
cada uma conter uma única letra A a F, poderá aplicar a animação de A a F ou
de F a A. Não é possível executar a animação fora da ordem, como de A a C
ou de F a D. No entanto, é possível criar vários slides para imitar essa ordem.
Neste exemplo, você pode criar um slide para animar as formas A a C e um
segundo para animar as formas F a D.
Ao converter um diagrama criado usando uma versão do PowerPoint
anterior ao Microsoft Office PowerPoint 2016 em um elemento gráfico SmartArt, você pode perder algumas configurações de animação ou talvez a animação seja exibida de maneira diferente.
Quando você escolhe outro layout, a animação adicionada é transferida
para o novo layout.
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adicionar Som a TranSiçõeS de SlideS..............................
1. No painel que contém as guias estrutura de Tópicos e Slides,
clique na guia Slides.
som.

2. Selecione a miniatura do slide ao qual você deseja adicionar um

3. Na guia Transições, no grupo intervalo, clique na seta ao lado de
Som e siga um destes procedimentos:
• Para adicionar um som a partir da lista, selecione o som desejado.
• Para adicionar um som não encontrado na lista, selecione Outro
Som, localize o arquivo de som que você deseja adicionar e, em seguida,
clique em OK.
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