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Editor de apresentações 

 

 
 

 

 

Horizontal 

 

2 Extensão do arquivo de apresentação criado pelo PowerPoint 2003 

4 Permite a escolha do projeto visual que será utilizado no slide. Para não esquecer: é a 

aparência da apresentação. 

6 Permite a escolha do tipo de conteúdo que será inserido no slide. Para não esquecer: é o 

esqueleto de cada slide da apresentação. 

7 Extensão do arquivo de apresentação executável criado pelo PowerPoint 2007/2010 

8 Extensão do arquivo de apresentação executável criado pelo PowerPoint 2003 

12 Para iniciar a apresentação de slides a partir do slide atual, usamos a tecla ... + F5 

14 Formato onde miniaturas de slides são apresentadas em 2, 3, 4, 6 ou 9 por página no 

momento da impressão. 

15 Área destinada a ... abaixo de cada slide. Somente o autor da apresentação pode ver o 

seu conteúdo. 

16 Quando pressionamos ... durante a apresentação, o slide é ocultado, e uma tela preta é 

exibida. 

 

 

Vertical 

 

1 Permite a escolha da posição de todos os elementos dentro de uma apresentação, assim 

como configurações específicas. Para não esquecer: é o esqueleto de toda a apresentação. 

3 Permite a escolha do efeito visual que será utilizado na passagem de um slide para outro 

slide. Para não esquecer: é a animação entre os slides da apresentação. 

5 Aplicativo componente do BrOffice, equivalente ao Microsoft PowerPoint. 

8 Extensão do arquivo de apresentações criado pelo Microsoft PowerPoint 2007/2010. 

9 Quando pressionamos ... durante a apresentação, o slide é ocultado, e uma tela branca é 

exibida. 

10 Aplicativo componente do Microsoft Office, equivalente ao BrOffice Impress. 

11 Ao pressionar Ctrl+M um ... será inserido na apresentação. 

13 Permite a escolha do efeito visual que será utilizado dentro de um slide. Para não 

esquecer: é a animação nos objetos dos slides da apresentação. 

14 Inicia a apresentação do Microsoft PowerPoint desde o primeiro slide. 


