
                                                                                            

 

COMO UTILIZAR O E-MAIL DO GMAIL  

 

1º Passo: Ligue o computador e entre na internet clicando em um dos seus 

navegadores:  

Google Chrome 

 Mozila Firefox 

 Internet Explorer 

 

2º Passo: Digite na barra de endereço: www.gmail.com.br (como mostra a 

figura 1) e aperte no botão “Enter” no teclado. 

 

Figura 1 

http://www.gmail.com.br/


 

3º Passo: Na tela inicial do Gmail digite seu login (e-mail criado) e a sua 

senha (como no exemplo da figura 2) e clique com o mouse no botão “Fazer 

login” na tela. 

 

Figura 2 

 

4º Passo: Para abrir um e-mail, basta clicar com o mouse sobre o mesmo 

na Caixa de entrada do Gmail. 

 

Figura 3 

 

 

Preencher 

com o Login. 
Preencher 

com a Senha. 

Preenchidos login e 

senha, clicar aqui. 

Escolher qualquer um dos 

e-mails e clicar. 



5º Passo: Para escrever um e-mail, basta clicar no botão “Escrever”. Assim 

abrirá uma janela no canto direito da tela onde se deve escrever o e-mail e 

marcar o (os) destinatário (os) (figura 4 e 5). 

 

Figura 4 

 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

Clicar aqui para 

escrever um novo e-

mail. 

Novo e-mail. 



 

6º Passo: Para escrever um e-mail basta clicar e preencher os campos 

“Para”, “Assunto”, “Mensagem” e clicar no botão “Enviar” (Figura 6). 

 

Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preencher com o e-mail da pessoa a quem se quer escrever. 

Escrever sobre o que se trata o e-mail (título). 

Escrever o texto/mensagem do e-mail. 

Clicar no botão “Enviar”. 



Exemplo de e-mail escrito: 

 

Figura 7 

 

7º Passo: Para trocar a cor, tamanho e tipo de letra, basta selecionar o 

texto e clicar no “A” que abrira as opções mostradas na figura 8: 

 

Figura 8 

Clicando no símbolo A 

abrirá as opções para 

troca de letra: 

Negrito 

Cor da letra 



8º Passo: Anexando um arquivo. 

Clicar no ícone representado por um “clips”. Escolher e clicar na janela que 

abrir em um arquivo do seu computador. Em seguida clicar no botão “ Abrir”. 

(Figura 9 e 10)  

 

Figura 9 

 

Figura 10 

Clicar aqui no “Clips” 

Clicar no arquivo que deseja anexar no e-mail. 

Clicar no botão “Abrir”. 



O arquivo aparecerá anexado na parte inferior do e-mail como mostra a  

figura 11. 

 

Figura 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquivo anexado. 



9º Passo: Mandar e-mail “com cópia” (Cc) e “com cópia oculta” (Cco). 

No campo “Para” aparecem as opções Cc e Cco, portanto basta clicar em 

qual preferir e preencher com o e-mail do destinatário ao lado dela. 

Cc: Uma, ou mais pessoas, receberão o e-mail igual ao que você recebeu ou 

está respondendo, ou ainda escvrevendo ficando visível para quem receber. 

Cco: Mesma função do Cc, porém o destinatário que estiver nesse campo 

ficará oculto para os demais que receberem o e-mail. 

 

Figura 12 

 

 

 

 

 

Ficará oculto para os 

demais destinatários. 



10º Passo: Para responder um e-mail, basta abrir o e-mail que recebeu e 

clicar em “Responder”. Escreva dentro do espaço, como mostram as figuras 

13 e 14. 

 

Figura 13 

A tela ficará da seguinte forma: 

 

Figura 14 

 

 

 

 

Clique no “Responder” para 

responder um e-mail. 

Nome do destinatário ficará preenchido 

automaticamente. Podem ser inseridos 

outros ao lado. 

Clicar no botão “Enviar” 

Escreva a mensagem 



11º Passo: Para encaminhar um e-mail, basta abrir um e-mail recebido e 

clicar em “Encaminhar”. Escreva dentro do espaço, como mostram as figuras 

15 e 16. 

 

Figura 15 

A tela ficará da seguinte forma: 

 

Figura 16 

 

 

 

 

Clique no “Encaminhar” 

para compartilhar um e-mail 

recebido 

Nome do destinatário deve ser preenchido. 

Podem ser inseridos outros ao lado. 

Clicar no botão “Enviar” 

Escreva a mensagem 



 

12º Passo: Sair do gmail. 

É importante sair do seu usuário do gmail e não deixá-lo aberto. 

Deve-se clicar no símbolo de um “boneco azul”, no canto superior direito da 

tela e depois no botão sair, como mostra a figura 17. 

 

Figura 17 

 

Bom trabalho! 

 

 

 

 

Clicar aqui 

Depois no botão 

“Sair”. 


