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Considerações 

 

O aluno deverá formatar uma apresentação através da descrição abaixo e deixá-la igual ao 

modelo proposto. Será avaliado o item se for executado conforme especificado, podendo ser 

atribuído conceitos parciais para o item.  

Poderá ser utilizado material próprio e a troca de qualquer tipo de material durante a 

avaliação implicará na desconsideração do conceito de todos os envolvidos. 

Trabalhos semelhantes que caracterizem cópia serão desconsiderados em sua plenitude 

com prejuízo para todos os envolvidos. 

 

Formatação 

Formate a apresentação “Avaliação de Estoque” com as seguintes definições: 

 Títulos dos slides principais [1,0]: 

o Fonte: Arial 

o  Tamanho: 60 

o  Parágrafo: Centralizado 

o  Formatações adicionais: negrito 

o Cor: Cinza 

 Títulos dos Slides e subtítulos dos slides principais [1,5]: 

o Fonte: Calibri. 

o  Tamanho: 40 

o  Parágrafo: Alinhado a direita 

o  Formatações adicionais: itálico, todas em maiúsculas. 

o Cor: Verde 5. 

 Itens [1,5]: 

o Fonte: Times New Roman 

o  Tamanho: 32 

o  Parágrafo: Justificado 

o  Cor: Azul 

o Marcador: Quadrado, cor Turquesa.  

 Subitens [1,0] 

o Fonte: Verdana 

o  Tamanho: 26 

o  Parágrafo: Justificado 

o  Cor das letras: Vermelho 

o Marcador: Losango, cor Magenta, tamanho relativo: 60%  

 Design da apresentação [0,5]: 

o Túnel (lyt-tunnel) 

 Utilização de slide mestre para formatar o que foi solicitado [1,5]   

 

Animação 

 Animações [3,0] : 

o O efeito é sua escolha 

o Nos slides de títulos, deverá aparecer  



1. O nome do professor primeiro (Iniciar com o anterior) 

2. Título (Iniciar após o anterior). 

o Do slide 2 ao slide 5 deverá aparecer os itens na seguinte ordem 

1. Títulos (Iniciar com o anterior) 

2. Itens e subitens (iniciar ao clicar e todos devem aparecer juntos) 

3. Imagem (iniciar após anterior) 

o Do slide 7 ao slide 10: 

1. Títulos (Iniciar com o anterior) 

2. Imagem (iniciar após anterior) 

3. Itens e subitens (iniciar ao clicar e cada item aparecer com um clique) 

 


