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POWERPOINT 

O aplicativo responsável do Office para apresentação de slides é o Microsoft PowerPoint. Assim 
como, o Word é para edição de texto, o Excel para elaboração de cálculos e o Sistema de Gerenciamento de 
Banco de Dados (SGBD) que consiste num conjunto de softwares responsáveis pelo gerenciamento de um 
banco de dados.  

O PowerPoint oferece um conjunto abrangente de recursos, oportunizando ao usuário salvar a 
aplicação em outros formatos de arquivos, como por exemplo, a transformação de slides em um vídeo, a 
conversão de slides em imagens. Frequentemente em prova, a palavra “slides” aparece escrita da seguinte 
forma: eslaides.  

O PowerPoint é um programa produzido pela Microsoft, integrante do Pacote Office, com as suas 
diversas edições.  

INICIAR APRESENTAÇÃO: Para utilizar o PowerPoint, basta clicarmos em Iniciar ou a partir do slide atual, 
utilizando as seguintes teclas de atalho respectivamente, F5 e Shift + F5. 

INSERIR SLIDE: Para inserir um novo slide acionar as teclas Ctrl + M. 

SALVAR COMO: Para salvar podemos usar o formato padrão PPTX, o formato edição (abre a apresentação 
no modo editável), e editar aqui significa inserir/modificar slides, incluir animações; salvando a apresentação 
no formato PPSX, nessa extensão é o arquivo em apresentação propriamente dito, ao executar o arquivo, a 
apresentação se iniciará instantaneamente; no formato PDF (Portable Document Format) significa que é 
possível ver e imprimir um arquivo PDF em qualquer plataforma sem perder a formatação original; o 
formato MP4 é a versão de vídeo compactada, o formato BMP refere à imagem; o formato WMV é outra 
extensão de vídeo; GIF formato de imagem gráfica; e, por fim, o formato JPG/PNG,TIF são outras extensões 
de imagem.  

TELA DO POWERPOINT 
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Ao iniciar o PowerPoint visualizamos as barras superiores que são: Barra de Ferramentas de Acesso 
Rápido, Barra de Título e as Guias de Opções. 

Barra de Título - Onde se encontra o nome do arquivo seguido pelo nome do programa. 

Guia de Opções - Cada guia apresenta uma Faixa de opções. Cada guia tem a sua função.  

Na guia Arquivo, aparece um menu à esquerda com comandos para executar os recursos. Clicando em 
salvar como, abre-se uma janela para inserir o local onde o arquivo vai ser salvo e posteriormente, uma 
janela para nomear o arquivo da apresentação; como padrão, aparece o PPTX e logo em seguida, os vários 
formatos disponíveis. Isso é questão de PROVA.  

 

Ainda, na guia Arquivo. Clicando em Exportar. Tem as opções: exportar apresentação para um CD/DVD, criar 
vídeo diretamente, criar folhetos, alterar tipo do arquivo. Vale a pena decorar também.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LAYOUT DA APRESENTAÇÃO 

É a estrutura do slide. Ao criar um documento, o formato padrão usado é o tema do Office “slide de título”, 
mas essa configuração pode ser alterada. 

INSERIR: texto, imagem, gráfico, link, tabela, ícones, ilustrações, smartart (elemento gráfico que comunica 
informação visualmente), wordart (texto decorativo), equação, áudio, vídeo, caixa de texto, gravação de 
tela.  
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Pode ainda, provocar animações nesses objetos inseridos. São 4 os tipos de animações: entrada, ênfase, 
saída, trajetória (caminhos de animação).  

A transição de slides (saída de um slide e a entrada de outro) pode ser sutil, empolgante, ou de conteúdo 
dinâmico.  

Vale ressaltar que a animação e transição são situações diversas. 

Para auxiliar na elaboração da apresentação pode mexer nos modos de exibição para configuração os slides 
de modo coerente. Clica na guia exibir, em seguida modo de exibição, opção normal. Na medida em que se 
clicar nos slides, automaticamente se alterna a visualização dos slides.  

No modo de exibição de estrutura de tópicos pode dar nome para cada slide dentro da estrutura. 

Na classificação de slides você pode trocar de posição os slides de escolha do usuário.  

O modo anotação diz como a apresentação ficará impressa com as anotações. Geralmente, o modo 
anotações é interessante para o orador, porque tem o slide a ser apresentado e a descrição do slide, onde 
podem ser escritas anotações para orientar a apresentação.  

Modo de leitura é a apresentação propriamente dita.  

E o modo de exibição pode ser tanto do início quanto do slide atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIDE MESTRE é o assunto mais cobrado em concursos, envolvendo o PowerPoint. A definição é muito 
importante para a prova. 

Localizado na guia exibição, tem a opção slide mestre.  

O slide mestre controla a aparência da apresentação inteira, inclusive cores, fontes, segundo plano, 
efeitos e praticamente todo o resto. 

Você pode inserir uma forma ou logomarca no slide mestre, como por exemplo, para que ela seja mostrada 
em todos os slides automaticamente. Atentar para os modos de exibição mestre: anotações mestras, folheto 
mestre e slide mestre. Isso também aparece em prova. 

Continua na próxima aula 


