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POWERPOINT
Tutorial de
como editar arquivos no 



Abra o Microsoft Power Point. 
Logo após, na tela inicial clique 
em “Apresentação em branco”.
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2 Bem-vindo a tela incial do Power Point!
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Exemplo: A NHS encaminhará um 
modelo de card WhatsApp no formato 
1000x1000 em jpg ou png. 

EDIÇÃO



4 Antes de inserir o modelo de enviado pela NHS, limpe o seu layout.
Para isso, basta clicar com o botão esquerdo do mouse na borda do box 
contendo o texto “Clique para adicionar um título” e “Recortar”.

EDIÇÃO
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O seu layout deverá � car assim: 

EDIÇÃO



6  Agora é só inserir o modelo enviado  pela NHS. Para isso, basta 
clicar no menu superior em inserir - imagem - imagem do arquivo....

EDIÇÃO
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EDIÇÃO

Selecione a imagem no local salvo 
para inserir no layout.
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EDIÇÃO

A imagem inserida deverá � car assim:
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EDIÇÃO

Para inserir o seu telefone e o seu e-mail, basta clicar no menu 
superior “Inserir” e “Caixa de texto”. Clique com o cursor do mouse 
em qualquer lugar do layout para inserir a caixa de texto.
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EDIÇÃO

Após inserir a caixa de texto basta 
digitar o telefone e o e-mail.
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EDIÇÃO

Para editar a fonte, o tamanho, a cor, entre outros, basta 
clicar em “Página Inicial” no menu superior. 
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EDIÇÃO

Agora é só inserir a sua logo! Para isso basta clicar no menu 
superior “Inserir” - “Imagem do Arquivo...”e selecionar a logo 
na pasta.  Lembre-se de inserir a logo em png, sem fundo.
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EDIÇÃO

O seu layout deverá � car assim: 
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EDIÇÃO

Agora basta tirar um print do layout, 
renomeá-lo e salvá-lo em sua pasta. 
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O seu arquivo � nal � cará assim. Agora é 
só divulgá-lo. Boas vendas!
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