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TUTORIAL - WIKIPÉDIA 

 

Com inserir um texto na Wikipédia 

 

 

 

 De acordo com a Wikipédia o tutorial é um programa de computador ou 

um texto, contendo ou não imagens, que ensinam passo a passo, didaticamente, 

como algo funcionam. A palavra tutorial é derivada da palavra tutor visto que o seu 

objetivo é ensinar. 

 Segundo Pinheiro para que o tutorial cumpra seus objetivos deve 

possuir uma estrutura lógica bem organizada, de modo que o usuário possa dirigir a 

navegação de acordo com suas associações pessoais. Encher de links inúteis e 

desnecessários torna o tutorial confuso e chato; por outro lado se os links forem 

usados criteriosamente eles aumentam a organização da informação tornando-a mais 

acessível aos usuários.  

  O tutorial é usado para mostrar passo a passo aos iniciantes de como 

usar a Wikipédia postando textos, artigos ou qualquer tipo de documento. 
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PASSO A PASSO 

1º passo 

Criar conta, no www.wikipedia.org, selecionando o idioma, clique na seta na parte 

inferior direita, ao lado do idioma. 

 

2º passo 

Para criar sua conta, clique no link lateral superior direito: Entrar/criar conta. 

file:///E:/www.wikipedia.org
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3º passo 

Caso você já tenha conta, preencher o Nome do utilizador e a Palavra-chave.  

Para um novo usuário clique em PODE CRIAR UMA, onde está a 1ª seta. 
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4º Passo 

a) No primeiro item, DIGITE as palavras exibidas na caixa, isso evitará o 

aparecimento de spammers; 

b) No segundo item CRIE um nome, ou se preferir colocar o seu e acrescentar 

outra palavra, isso é aceitável, pois o mesmo nome poderá já está 

armazenado; 

c) No terceiro item, FORMULE  uma senha e repita-a na sequência; 

d) No quinto item, é para você INSERIR seu email, esse procedimento não é 

obrigatório; 

e) No sexto item, você clica em CRIAR CONTA, que lhe levará a página que irá 

permitir que você poste o artigo. 
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5º Passo 

Com  a conta criada,  a página te remeterá a Login bem sucedido. 
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6º Passo 

Criar página / Pesquisar termo a ser editado. 
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7º passo 

Podemos observar que o tema “grafitismo” não existe, portanto é permitido que o 

mesmo seja utilizado, mas verifique que a pesquisa encontrou resultados relacionados 

a grafite que podem conter o mesmo tema só que, com o título diferente. É 

importante ficarmos atentos para não inserirmos informações duplicadas na 

enciclopédia. 
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8º passo 

Leia com atenção as instruções, contidas em toda a página antes de editar o texto ou 

conteúdo na caixa de edição. 

 

A caixa de edição possui um menu onde permite você alterar formato de fontes, inserir 

links, imagens, referências entre outros. 

Você não deve 

esquecer-se de digitar a 

referência. De acordo 

com a norma. Lembre-

se de retirar o termo 

<ref> do início e do fim 

da referência digitada 

por você. 
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9º passo 

Insira ou digite seu texto na caixa de texto. Bem como um resumo do artigo na caixa 

resumo. 
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10º Passo 

Para verificar se o layout da página está de forma desejada e adequada, clicar em 

Mostrar Previsão. Isso é indispensável. 

 

Neste momento pode-se verificar ou fazer as modificações desejadas, antes de gravar 

o conteúdo. 
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11º passo 

Após colocar o texto no layout desejado, clica-se em Gravar página. 

 

Nesta tela, você tem que digitar os caracteres de autenticação e clicar novamente em 

Gravar página, para publicar seu texto. 
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12º passo 

Sucesso, seu texto está editado e publicado na Wikipédia. 
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