
PowerPoint 2016 para Mac

Guia de Introdução 
Esta nova versão do PowerPoint foi especialmente concebida para o Mac. Utilize este guia para saber as noções básicas.

Obtenha acesso rápido a ferramentas e comandos
Veja o que o PowerPoint 2016 para Mac consegue fazer ao 
clicar nos separadores do friso e ao explorar ferramentas 
novas e conhecidas.

Barra de Ferramentas de 
Acesso Rápido
Tenha sempre os comandos 
populares ao seu alcance.

Navegue e organize 
Clique na miniatura de um 
diapositivo para ir para o mesmo 
ou arraste um diapositivo para 
deslocá-lo para cima ou para 
baixo na lista.

Adicione notas e comentários
Registe os comentários da sua 
equipa no painel Comentários 
enquanto cria o conjunto de 
diapositivos perfeito. Quando 
estiver a apresentar, mantenha as 
notas e factos importantes ao seu 
alcance no painel Notas.

Comece a apresentação 
Clique aqui para apresentar a 
partir do diapositivo atual ou 
clique no separador 
Apresentação de Diapositivos 
no friso.

Mostre ou oculte o friso
Precisa de mais espaço no seu 
ecrã? Clique na seta para ativar 
ou desativar o friso.

Altere a sua vista
Clique nos botões da barra de 
estado para alternar entre 
opções de vistas ou utilize o 
controlo de deslize do zoom 
para ampliar a apresentação do 
diapositivo como quiser.

Descubra comandos contextuais
Selecione formas, imagens e outros objetos 
na sua apresentação para mostrar mais 
separadores.

Procure nas suas apresentações
Comece a escrever na caixa Procurar para 
encontrar imediatamente o que procura.
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Crie algo
Utilize uma Apresentação em Branco para começar a trabalhar. Em alternativa, 
para poupar tempo pode selecionar e, em seguida, personalizar um modelo 
parecido com aquilo que precisa. Para voltar a estas opções em qualquer altura, 
clique em Ficheiro > Novo a partir do Modelo.

Localize ficheiros recentes
Quer esteja apenas a trabalhar com ficheiros armazenados no disco rígido do seu 
Mac ou com ficheiros em vários serviços em nuvem, clicar em Ficheiro > Abrir 
Recente direciona-o para as suas apresentações utilizadas recentemente e ficheiros 
que possam estar afixados à sua lista.

Mantenha-se ligado
Precisa de trabalhar em qualquer lugar e em vários dispositivos? Inicie sessão para 
aceder facilmente aos seus ficheiros utilizados recentemente a partir de qualquer 
lugar e em qualquer dispositivo, com a integração total entre o Office 2016 para Mac, 
o OneDrive, o OneDrive para Empresas e o SharePoint.

Defina as suas preferências
Algo não funciona conforme esperado? É fácil alterar e personalizar opções a 
qualquer altura. No menu PowerPoint, clique em Preferências e, em seguida, 
configure o PowerPoint como quiser.
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Altere o seu esquema
As boas apresentações adaptam a sua estrutura aos pontos que são apresentados. 
Mude os elementos rapidamente para que se ajustem à sua apresentação. No 
separador Base, clique em Esquema e, em seguida, navegue pelas opções 
disponíveis. Os novos diapositivos adotarão a sua escolha atual, a qual pode alterar 
facilmente.

Mantenha as notas do 
diapositivo ao alcance
O fundamento de qualquer boa apresentação são os dados que apoiam as suas 
observações. Evite sobrecarregar o seu público ao colocar todos os detalhes no seu 
conjunto de diapositivos, em vez disso, mantenha os factos e as ilustrações 
importantes no painel Notas para consultar facilmente — enquanto está a ensaiar 
ou durante a apresentação.

Formate formas com precisão
Alcance uma formatação precisa de uma imagem, forma e objeto com ferramentas 
completas no painel de tarefas Formatar. Comece por fazer uma seleção no seu 
diapositivo atual e, em seguida, clique em Formatar > Mais Opções na barra de 
menus.
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Obtenha outros Guias de 
Introdução
O PowerPoint é apenas uma das aplicações redesenhadas incluídas no novo 
Office 2016 para Mac. Visite http://aka.ms/office-mac-guides para transferir os 
nossos Guias de Introdução gratuitos das novas versões do Mac do Word, Excel, 
Outlook e OneNote. 

Se tiver comentários sobre os nossos guias, submeta-os na parte inferior da página 
de transferência. Obrigado!

Envie-nos os seus comentários
Gosta do PowerPoint para Mac? Tem uma ideia para algo que podemos melhorar? 
Clique no ícone de sorriso no canto superior direito da janela da aplicação para 
enviar comentários diretamente para a equipa de desenvolvimento do PowerPoint.

Obtenha ajuda com o PowerPoint
Na barra de menus, clique em Ajuda para procurar as funcionalidades e os 
comandos do PowerPoint com os quais precisa de ajuda ou clique em Ajuda do 
PowerPoint para procurar conteúdos populares. Para nos indicar se as informações 
que fornecemos foram úteis, utilize o formulário de resposta na parte inferior de 
cada um dos nossos artigos de Ajuda.

Partilhe o seu trabalho com 
outras pessoas
Clique no botão Partilhar esta apresentação no canto superior direito para 
convidar outras pessoas a editar a sua apresentação atual, para copiar uma ligação 
para a localização do ficheiro na nuvem ou para enviar uma cópia como um anexo 
de ficheiro a partir do seu serviço de e-mail preferido.


