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GOOGLE DRIVE
• Serviço de armazenamento em nuvem e 

sincronização de arquivos em 
computadores, smartphones e tablets; 

• 15GB de armazenamento gratuito;



APLICATIVOS 

Documento Planilha Apresentação



Como acessar?
● Digitar o endereço https://drive.google.com

● Acessar pelo Gmail, como indicado pelos passos:  1º Clicar no ícone 

indicado, e no passo 2º Clicar no ícone do Google Drive.

1º

2º



Upload e criar novos arquivos
Clicar na opção “NOVO”;

Opção de fazer “UPLOAD DE ARQUIVO E PASTA” do computador, 

smartphone e tablet;
Criar novos arquivos como editores de texto, apresentações em slides e 

planilhas;



Organizar Arquivos

● Para organizar os arquivos podem ser criado pastas , clicando em “NOVO”, 

depois clicando na opção “NOVA PASTA” após isso pode nomear. 



Organizar Arquivos

● Selecionando a pasta ou arquivo e clicando com o lado direito do mouse 

abrirá as opções para escolher onde deseja mover pasta ou ao arquivo.



Buscar  Arquivos

● Na caixa de busca se deve digitar uma palavra ou frase que logo abaixo irá 

aparecer arquivos que contém tais termos. 



Compartilhar Arquivos

● Quando arquivo for criado e aberto, clique no menu a opção “ARQUIVO”, 

depois abrirá opções, sendo  assim clique em “COMPARTILHAR”.



Compartilhar Arquivos 

● Quando arquivo for criado clique com o lado direito do mouse, depois abrirá 

opções, sendo  assim clique em “COMPARTILHAR”.



Compartilhar Arquivos 
● Nas duas formas de compartilhar arquivos, abrirá uma janela chamada 

“COMPARTILHAR COM OUTRAS PESSOAS”, logo abaixo se deve inserir 

o email de quem vai compartilhar o arquivo e clicar em “CONCLUÍDO”.



Renomear Arquivos

● Para renomear os arquivos, primeiro clicar com o lado direito do mouse 

na opção “RENOMEAR”.



Remover Arquivos 

● Na remoção dos arquivos, clique com o lado direito e  clicar na opção 

“REMOVER”. 



Atividade

• Acessar o Gmail
• Criar um arquivo
• Compartilhar o arquivo com email:  

internautis.unatimarilia@gmail.com
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  Muito Obrigado!


