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MICROSOFT - POWER POINT 

POWER POINT 

 
Elaboração de apresentações. 

O PowerPoint é um software que permite a criação de materiais 

que podem ser apresentados por meio de um projetor. O uso 

desses materiais para anunciar um relatório ou uma proposta é 

chamado de apresentação.  
 

Com o PowerPoint, você pode criar telas que incorporam de 

forma eficiente texto colorido e fotografias, ilustrações, desenhos, 

tabelas e filmes, e que transitam de uma para a outra, como uma 

apresentação de slides.  



MICROSOFT - POWER POINT 

Você pode animar o texto e as ilustrações na 

tela, usando o recurso de animação, e também 

pode adicionar efeitos de som e narração. Além 

disso, você pode imprimir os materiais quando 

estiver fazendo uma apresentação. 
 

O PowerPoint faz parte do "Office", uma suíte 

de produtos que combina diversos tipos de 

softwares para a criação de documentos, 

planilhas e apresentações, e para o 

gerenciamento de emails. 



PREZI - PREZI 

PREZI 

 
Elaboração de apresentações. 

Prezi é um software online para a criação de apresentações não 

lineares (alternativa ao Power Point, Keynote, Impress, etc. 
 

O Prezi não necessita de slides para fornecer uma apresentação 

completa. Tudo é apresentado em uma estrutura única. A plataforma fica 

disponível a partir de login no site oficial. 
 

Além de fazer as apresentações para uso na Web, pode-se fazer o 

download do material criado, que é gravado no computador ou pendrive 

por meio de um programa executável que não necessita de acesso a 

internet para ser visto 



PREZI - PREZI 

Como o Prezi é baseado em 

nuvem, significa dizer que você 

pode apresentar a partir do seu 

navegador, desktop, iPad, iPhone 

ou Android e ter sempre a última 

versão do seu trabalho na ponta dos 

dedos. Crie ou edite de qualquer 

lugar, e autosincronize seu trabalho 

em todos os seus dispositivos com 

facilidade 



BrOffice - IMPRESS 

Ícones do IMPRESS 



BrOffice - IMPRESS 

IMPRESS 

 
Elaboração de apresentações. 

Impress é um software de elaboração de apresentação multiplataforma 

de código aberto, BROffice Impress é mais um aplicativo, que 

pertencente ao pacote Open Office e serve para a elaboração e criação 

de apresentações de slides. 
 

Com ele pode-se criar diversas apresentações, da mais simples a mais 

detalhada.  
 

É possível deixá-la muito atraente se utilizar desenhos, fotos, sons e 

muito mais. 

 

Nele você encontra ferramentas muito parecidas com a do PowerPoint. 



FONTE: google imagens 

Layout / Interface Gráfica do Impress 

BrOffice - IMPRESS 

BrOffice - IMPRESS 



BrOffice - IMPRESS 

Tela Inicial do Impress 



BrOffice - IMPRESS 

Grave os seus documentos em formato OpenDocument, o novo padrão 

internacional para documentos de escritório. Este formato, baseado em 

XML, significa que não está preso ao Impress. Pode aceder aos seus 

documentos usando qualquer programa que utilize o mesmo formato 

aberto - OpenDocument. 

O Impress pode ler, é claro, todos os seus documentos antigos Microsoft 

PowerPoint, ou gravar o seu trabalho em formato Microsoft PowerPoint 

para enviar a pessoas que ainda estejam bloqueadas nos produtos 

Microsoft. Alternativamente, use a funcionalidade interna do Impress para 

criar versões Flash (.swf) do seu trabalho. 

FONTE: http://www.openoffice.org/pt/product/impress.html  

Você poderá publicar em Portable Document Format (.pdf) para 

garantir que aquilo que escreve é aquilo que o leitor vê. 
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BrOffice - IMPRESS 
• - Barra de Títulos: contem o nome do arquivo que está sendo editado, o nome do aplicativo 

e sua versão, e os botões para minimizar, maximizar/restaurar e encerrar o aplicativo; 

• – Barra de Menus: contem os nomes dos menus para acesso às listas de comandos e 

funções do BrOffice.Org 

• – Barra de Objetos: contem os botões para acesso rápido aos comandos de edição de 

texto, tais como: tipo e tamanho de letras, estilos de parágrafos, etc; 

• – Barra de Ferramentas: contem os botões para acesso rápido aos comandos de inserção 

de tabelas, gráficos, corretor ortográfico etc; 

• – Barra de Status: Apresenta informações para orientação do usuário tais como o número 

da página, zoom, tipo de texto etc; 

• – Barras de Rolagem: utilizadas para mover e visualizar trechos do seu texto; 

• – Painel de Slides: utilizado para conter os slides já criados pelo usuário como parte 

integrante da apresentação que está sendo editada; 

• – Painel de Tarefas: utilizado para conter páginas que permitirão ao usuário especificar 

páginas mestras, layouts, animação personalizada e transição de slides. Clicando no 

pequeno símbolo triangular, no canto superior esquerdo fará com que a respectiva página se 

abra com as opções existentes e a página anteriormente aberta seja fechada. 



BrOffice - IMPRESS 

Função     Teclas de atalho 

Abre um documento    Ctrl+o 

Salva o documento atual    Ctrl+s 

Cria um novo documento    Ctrl+n 

Imprime o documento atual   Ctrl+p 

Copia os itens selecionados   Ctrl+c 

Recorta os itens selecionados   Ctrl+x 

Cola os itens selecionados   Ctrl+v 

Desfaz a última ação    Ctrl+z 

Localizar e substituir    Ctrl+f 

Continua a busca da pesquisa   Shift+Ctrl+f 

Sair do BrOffice.org    Ctrl+q 



BrOffice - IMPRESS 

Br Office Impress – Área de Trabalho 



BrOffice - IMPRESS 

Formatos de arquivos para salvar 

Apresentações 

Salvar como Tipo 

Extensão 

Use para salvar 

Apresentação do 

OpenDocument  

.odp Uma apresentação 

típica do BrOffice 

Impress 

Modelo de 

Apresentação 

.otp Uma apresentação 

como um Modelo 



BrOffice - IMPRESS 

Barras da área de trabalho 

Barra de Título 

Barra de Ferramenta Padrão 

Exibir Grade Barra de Apresentação 

Slide - Adicionar Modelos  

de Slides 

Apresentação 

de Slides 



BrOffice - IMPRESS 

Barra de Ferramentas Formatação 



BrOffice - IMPRESS 

Todas as opções deste menu 

já falamos no BrOffice Writer 

Arquivo 

Barra de Menu 



BrOffice - IMPRESS 

Pontos 

Ativa e desativa o modo 

Editar pontos. 

Editar 

Barra de Menu 



BrOffice - IMPRESS 

Exibir 

Barra de Menu 

Normal 

Alterna para a 

exibição normal na 

qual é possível 

criar e editar slides. 



BrOffice - IMPRESS 

Exibir 

Barra de Menu Estrutura de tópicos 

Alterna para a exibição de 

estrutura de tópicos onde é 

possível reordenar slides e 

editar os títulos e 

cabeçalhos dos slides. 



BrOffice - IMPRESS 

Exibir 

Barra de Menu 

Classificador de 

slides  

Exibe miniaturas 

dos slides. 



BrOffice - IMPRESS 

Exibir 

Barra de Menu 

Exibição de notas  

Alterna para a exibição de página de notas, 

onde você pode adicionar notas aos seus 

slides. Durante a apresentação, o público 

não consegue vê-las porque elas 

permanecem ocultas. 



BrOffice - IMPRESS 

Exibir 

Barra de Menu 

Exibição de folhetos 

Alterna para a exibição da 

página mestre de folhetos, onde 

é possível dimensionar vários 

slides para que se ajustem a 

uma página impressa.  



BrOffice - IMPRESS 

Expandir slide 

Cria um novo slide a partir de cada ponto superior da 

estrutura de tópicos (o texto que está um nível 

abaixo do título na hierarquia da estrutura de tópicos) 

no slide selecionado. 

Inserir 

Barra de Menu 



BrOffice - IMPRESS 

Slide de resumo 

Cria um novo slide com uma lista de 

marcadores contendo os títulos dos slides 

seguintes ao slide selecionado. 

O slide de resumo é inserido atrás do último 

slide. 

Inserir 

Barra de Menu 



BrOffice - IMPRESS 

Alterar caixa 

Altera o uso de maiúsculas e minúsculas nos 

caracteres selecionados ou, se o cursor 

estiver em uma palavra, altera o uso de 

maiúsculas e minúsculas de todos os 

caracteres nela. 

Formatar 

Barra de Menu 



BrOffice - IMPRESS 

Todas as opções deste menu já 

visualizamos no módulo do 

BrOffice Writer. 

Ferramentas 

Barra de Menu 



BrOffice - IMPRESS 

Interação  

Define como o objeto selecionado 

se comportará quando ele for 

clicado durante uma apresentação 

de slides. 

Apresentação de slides 

Barra de Menu 



BrOffice - IMPRESS 

1) O que é um software de apresentação? 

SIMBORA PARA  A REVISADA? 

2) Cite 2 programas de apresentação, juntamente com 

uma breve descrição de sua função. 

3) O Impress, pode ser encontrado em quais pacotes office? 

4) As versões do Impress, podem ser abertas em Windows? 

5) Existe programas de apresentação que rodem na 

nuvem? 



BrOffice - IMPRESS 

Entenderam? 

 

Então vamos responder 

algumas questões? 



BrOffice - IMPRESS 

O nome válido do aplicativo do BrOffice.org utilizado para a 

criação de apresentações multimídias é: 

 

A) BrOffice.org Slides.  

B) BrOffice.org Slider.  

C) BrOffice.org Impress. 

D) BrOffice.org Draw. 

E) BrOffice.org 



BrOffice - IMPRESS 

Nas apresentações criadas no BrOffice.org Impress 3, 

podem ser inseridos os seguintes componentes, EXCETO: 

 

A) Sons (mp3, wma etc).  

B) Imagens.  

C) Narrações. 

D) Vídeos. 

E) Arquivos do Microsoft Visual Basic. 



BrOffice - IMPRESS 
O BrOffice.org Impress 3 é um poderoso editor de apresentações muito utilizado 

quando for preciso fazer a exibição de trabalhos, projetos, aulas e afins em slides 

coloridos e interativos. Acerca disso, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Slide é o conjunto de texto, desenho e cor em um só plano, em uma só página. O 

conjunto de slides chama-se apresentação e pode conter quantos slides for preciso. 

II. No BrOffice.org Impress 3 para se incluir uma imagem na animação, deve-se 

clicar no Menu Inserir e em seguida, Figura. 

III. Para se aplicar um design(cor) no fundo dos Slides, basta clicar no Menu Inserir 

e logo em seguida, Formatar Página. 

IV. No BrOffice.org Impress 3 não é possível inserir Som do Arquivo, somente do 

Media Gallery. 

 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)? 

A) II  

B) III e IV  

C) I e II  

D) I, II e III  

E) I, II, III e IV 



BrOffice - IMPRESS 

Na operação do BrOffice.org Impress 3, a tecla de 

atalhos para apresentação dos Slides: 

 

A) F1  

B) F2  

C) F3  

D) F4  

E) F5 



BrOffice - IMPRESS 
O BrOffice.org Impress é utilizado para a criação e edição de apresentações. Sobre tal 

aplicativo, analise: 

I. A tecla F5 é utilizada para iniciar a apresentação de slides. 

II. Possui opção de exportar apresentação como PDF. 

III. Não é possível ocultar slides. 

IV. A opção transição de slides é utilizada para adicionar efeitos e configurar a 

apresentação dos slides. 

V. Não abre apresentações criadas no Microsoft Office Power Point 2003. 

 

Estão INCORRETAS apenas as afirmativas? 

A) I, II, III, IV  

B) II, V  

C) II, III  

D) III, V  

E) IV, V 



BrOffice - IMPRESS 

Site Google Imagens. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=IMPRESS&biw=1600&bih=799&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ei=CvGPVemjEcbYggSusoGACw&ved=0CAcQ_AUoAg>. 

Acesso em: 27-07-2015 as 8:20. 
 

Site Olhar Digital. Disponível em: 

<http://olhardigital.uol.com.br/olhar2013/?m=bus>. Acesso em: 27-07-2015 as 

8:20. 
 

Site Tecmundo. Disponível em: 

<http://www.tecmundo.com.br/busca?q=IMPRESS>. Acesso em: 27-07-2015 as 

08:20. 
 

Site Wikpédia.org. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org#OpenOffice.org_Impress>. Acesso 

em: 27-07-2015 as 8:20. 
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INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS 


