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Efeitos Especiais
1. Crie uma subpasta na sua pasta de trabalho com o nome SpecialEfx.
• Iniciar/Todos os programas/Acessórios/Explorador do Windows/
/Ficheiro/Novo/Pasta
• Sobre “Nova pasta” em azul, escrever PowerPoint
2. Crie uma nova apresentação em branco, com o nome Carros, na pasta
criada no ponto 1.
• Abrir a aplicação PowerPoint
• Clique no Botão do Office/Novo/Apresentação em branco/Criar
• Clique no Botão do Office/Guardar como/
i. em Guardar em: escolher a pasta de destino)
ii. em Nome do ficheiro: escrever Carros e,
iii. em Guardar com o tipo: seleccionar Apresentação do Power
Point).
3. No primeiro diapositivo aplique o esquema Diapositivo de Título.
• Friso Base/Grupo Diapositivos/Comando Esquema; na janela Temas
do Office, seleccionar Diapositivo de Título
4. Como fundo desse diapositivo, escolha na Internet a imagem de um Carro
de Luxo a seu gosto.
• Ativar o browser (Internet Explorer, Mozila, etc.) e procurar a
imagem;
• Clique sobre ela com o botão direito do rato e escolha “Guardar
imagem como…”; indique a localização para guardar, dê-lhe um nome,
escolha o tipo JPEG (de preferência), e clique em Guardar;
• Voltando à apresentação: escolha Friso Estrutura, Grupo Fundo

•

clique no símbolo
à direita para abrir a janela “Formatar Fundo”
onde deve seleccionar “Preenchimento” e a bolinha “Preenchimento
com a imagem ou textura”; clique no botão FICHEIRO para abrir a
janela “Inserir imagem”; seleccione a imagem na localização que usou
e clique em Inserir.
De volta à janela deve escolher Fechar, se a imagem for apenas para
o diapositivo actual ou grupo seleccionado, ou “Aplicar a Todos” se
for para toda a apresentação. Fechar.

5. Na Área de Título escreva: Carros de Alta Gama e formate: tipo de letra
Franklin Gothic Medium, tamanho 60, com sombra (S), centrado e cor a
seu gosto.
PP2010 XRC_09 CARROS

ABR2016

PÁGINA 1 DE 7

@PRENDENDO
APRESENTAÇÕES POWER POINT 2010
PR@TICS

TIC-II
Exerc 09

•

Formate a letra indo ao Friso Base, Grupo Tipo de Letra. Se o
tamanho pretendido não existir pré-definido, clique sobre qualquer
valor e escreva o novo tamanho.

6. Na Área de Subtítulo, escreva: Venda de veículos de luxo. Formate: tipo
de letra Arial, tamanho 32, com sombra, centrado e cor a seu gosto.
7. Insira um novo diapositivo, esquema Em Branco, para construir um
diapositivo semelhante ao da imagem da página seguinte:
• No Friso Base, Grupo Diapositivos, Comando Novo diapositivo. Clique
no pequeno triângulo à direita e escolha.
8. Como fundo, escolha na Internet uma segunda imagem de um Carro de
Luxo.
• Veja as notas do ponto 4.
9. Crie uma faixa, através das formas automáticas, e digite o seguinte texto:
Verifique os nossos preços!!!
• Vá ao Friso Inserir, Grupo Ilustrações, Comando Formas e aí, no
conjunto “Estrelas e Faixas”, seleccione o modelo que lhe interessa;
• Posicione o rato sobre o seu diapositivo, clique o botão esquerdo,
mantenha-o premido e arraste, para que a faixa se vá desenhando,
até atingir a dimensão que pretende;
• Depois de soltar o botão do rato e enquanto a forma se mantém
seleccionada, comece a escrever o texto;
• Pode redimensionar a imagem clicando sobre ela e movendo os
extremos (nos pontos).
10. Formate no tipo de letra Calibri (Corpo), tamanho 18 negrito, preto. Como
cor de preenchimento, escolha Dourado, no “Preenchimento com gradação
de cores”.
• Clique sobre a forma com o botão direito do rato e, na janela que se
abrir, seleccione Formatar forma;
• Aí, na opção Preenchimento, clique na bolinha de “Preenchimento
com gradação de cores” e, em “Cores predefinidas”, escolha o
Dourado.
11. Crie um WordArt, com o tipo de letra Impact, tamanho 36, com o texto:
“A qualidade ao melhor preço!”. A forma do WordArt será à sua escolha,
mas a cor deverá destacar-se relativamente ao fundo.
O diapositivo deverá ficar semelhante a este:
• Friso Inserir, Grupo Texto, Comando WordArt e seleccione um
estilo
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Volte ao Friso Base e no Grupo Tipo de Letra, escolha o Tipo e o
Tamanho.

12. Insira 6 diapositivos do esquema Só Título.
• No Friso Base, Grupo Diapositivos, Comando Novo diapositivo. Clique
no pequeno triângulo à direita e escolha.
13. O fundo desses 6 diapositivos (e apenas destes) deverá ser preto, os
títulos deverão ser formatados no tipo de letra Arial, tamanho 44 e cor
Laranja. Títulos a escrever:
Diapositivo
Diapositivo
Diapositivo
Diapositivo
Diapositivo
Diapositivo
•

3 – Bugatti Veyron
4 – Lamborghini Diablo
5 – Mercedes Vision
6 – Jaguar XK8
7 – Dodge Viper
8 – Porsche 911 Turbo

Para o Fundo, no Friso Estrutura, Grupo Fundo, Comando Estilos de
Fundo.

14. Procure na Internet imagens correspondentes a estes carros. No caso de
não encontrar eleja outros, mas reflicta-o na Tabela do diapositivo 9.
• Siga as indicações do ponto 4.
15. Insira um novo diapositivo do esquema Em Branco.
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No Friso Base, Grupo Diapositivos, Comando Novo diapositivo. Clique
na seta e escolha.

16. Produza no PowerPoint uma tabela semelhante à apresentada no
diapositivo abaixo.
• No Friso Inserir seleccione o comando Tabela;
17. Crie uma faixa, através das formas automáticas, e digite o seguinte:
Voltar, como fez no ponto 11, mas seleccione o preenchimento
Fogo.
O diapositivo deverá ser apresentado como mostrado na figura
seguinte:

18. Insira um novo diapositivo do esquema Em Branco.
• No Friso Base, Grupo Diapositivos, Comando Novo diapositivo.
Clique no pequeno triângulo e escolha.
19. Crie um WordArt com o texto: Visite-nos hoje mesmo e faça a sua
reserva!
• Friso Inserir, Grupo Texto, Comando WordArt e seleccione um
estilo
• Volte ao Friso Base e no Grupo Tipo de Letra, escolha o Tipo e o
Tamanho.
20.O texto desse WordArt deverá ser azul, semi-transparente.
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Friso Inserir, Grupo Texto, Comando WordArt e selecione (à vista)
um estilo no friso Ferramentas de Desenho;

21. O fundo do diapositivo 10 deverá ser preto.
• No Friso Estrutura, Grupo Fundo, Comando Estilos de Fundo.

22.Nesse diapositivo, insira a imagem
Sita em http://www.ghostories.com/car-mail.gif
semelhante

(ou semelhante)
ou uma imagem

23.Crie nessa imagem uma hiperligação para o seu endereço de e_mail, com o
assunto Orçamento.
• Friso Inserir, Grupo Ligações, Comando Hiperligação (ou botão
direito do rato sobre a imagem e seleccione Hiperligação), abre a
janela Inserir hiperligação
• Nessa janela, coluna da esquerda “Ligar a:” clicar em “Endereço
de correio electrónico”, e preencher os campos necessários.
24.No diapositivo 2, na faixa dourada, crie uma hiperligação para o
diapositivo 9.
• Friso Inserir, Grupo Ligações, Comando Hiperligação (ou botão
direito do rato sobre a imagem e seleccione Hiperligação), abre a
janela Inserir hiperligação
• Nessa janela, coluna da esquerda “Ligar a:” clicar em “Colocar neste
documento”, e na coluna a seguir, “Seleccione um local neste
documento” escolher “-Diapositivo 9”.
25.No diapositivo 9, na faixa dourada, crie uma hiperligação para o
diapositivo 2.
• Friso Inserir, Grupo Ligações, Comando Hiperligação (ou botão
direito do rato sobre a imagem e seleccione Hiperligação), abre a
janela Inserir hiperligação
• Nessa janela, coluna da esquerda “Ligar a:” clicar em “Colocar neste
documento”, e na coluna a seguir, “Selecccione um local neste
documento” escolher “-Diapositivo 2”.
26.Nestas imagens (diapositivo 2 e 9), na faixa dourada, aplique um som
designado Laser, para se ouvir quando da execução da hiperligação.
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Para o SOM: Friso Inserir, Grupo Ligações, Comando Ação; na janela
“Definições de acções”, na etiqueta “Clique do rato” marcar com um
clique “Reproduzir som” e em seguida escolher esse som (Laser).

27.No diapositivo 10, insira a imagem
http://www.noticiasautomotivas.com.br/imge/chave-bentley.jpg
Esta imagem deverá permitir terminar a apresentação.
• Para Terminar siga: Friso Inserir, Grupo Ligações, Comando Ação; na
janela “Definições de ações”, na etiqueta “Clique do rato”, marcar
com um clique “Hiperligação a:” e, na pequena caixa a seguir,
escolher “Terminar Apr.”.
28. No primeiro diapositivo, insira um ficheiro de som (use qualquer um do tipo
.wav), procedendo à seguinte configuração: a reprodução do som deve ser
feita a partir do início da apresentação e só deve parar após 12
diapositivos, devendo o símbolo
estar oculto enquanto não estiver a
ser reproduzido.
• Posicionado no primeiro diapositivo siga: Friso Inserir, Grupo Clips
de Multimédia, Comando Áudio, Opção Áudio de Ficheiro, abre a
janela Inserir Áudio onde deve seleccionar o respectivo ficheiro;
• Configurando o som: na faixa lateral à direita “Animação
personalizada”, clicar sobre o efeito para aceder às suas
características (pequeno triângulo à direita) e marcar “Iniciar com o
anterior”; em seguida clicar “Opções do efeito” para abrir a janela
“Reproduzir Som” aí, no separador “Efeito” em “Parar a reprodução”
marcar “A seguir a 12 diapositivos”, e no separador “Definições de
som” marcar o quadradinho “Ocultar ícone durante a apresentação”.
Clicar OK.
29. Defina as seguintes animações de objectos:
Diapositivo 1 – título e subtítulo – Entrada: Bumerangue; Iniciar com o
anterior.
Diapositivo 2 – WordArt – Aumentar rodando; Iniciar com o anterior.
Diapositivo 3 a 8 – Título – Entrada – desdobrar; Iniciar com a
anterior; muito rápido. Imagens – Entrada – Linha; Iniciar depois do
anterior, rápido.
Diapositivo 9 – Tabela – Entrada – Remoinho; Iniciar com a anterior.
Diapositivo 10 – WordArt – Salientado – Realce vertical; Iniciar com o
anterior.
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Os efeitos especiais estão disponíveis no Friso Animações, Grupo
Animações, Comando Animação Personalizada ou Adicionar Animação.
Este comando vai abrir a janela “Animação personalizada”. Como os
efeitos são aplicados a imagens ou a caixas de textos, estas têm de
ser previamente seleccionadas para activar o botão Adicionar
efeito.

30.Deverá escolher a transição Rodar para a Direita 4 raios e aplicar a
todos os diapositivos.
• Os efeitos de transição de diapositivos estão disponíveis no Friso
Transições. São apresentados alguns exemplos mas acede-se ao
conjunto completo pelas pequenos triângulos à sua direita. O efeito
pedido está no grupo Varrimentos. Passando com o rato sobre cada
um, este é exibido e mostrado o seu nome.
Deve clicar no comando “Aplicar A Todos”, neste mesmo Grupo, para
o efeito ser aplicado a toda a apresentação, como pedido.
31. Insira o seu nome completo no rodapé dos diapositivos, juntamente com o
número do diapositivo.

UUufff!!!
Verifique, guarde e feche a apresentação.
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