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Módulo 1 - Noções Preliminares 

Conceito de E-mail

5

E-mail ou correio eletrônico é uma ferramenta que permite criar, enviar e receber mensagens, 
textos, imagens e outros arquivos através da Internet. É uma forma de comunicação muito parecida 
com a das cartas, só que, ao invés de escrever no papel, digitamos a mensagem e, enquanto no 
modo mais antigo colocamos o endereço da casa onde desejamos que a carta chegue, no caso do 
e-mail, preenchemos o endereço eletrônico do destinatário. Além disso, o envio virtual possibilita que 
o conteúdo exposto chegue de forma mais rápida que as cartas e, muitas vezes, com um custo muito 
menor. 

Para que a troca de mensagens via e-mail aconteça não é necessário que haja presença simultânea 
do remetente e do destinatário, pois ao ser enviada, a mensagem fica no servidor do seu provedor, 
aguardando até que o destinatário a acesse. Assim, este tipo de comunicação torna-se prático para 
uma troca de informações de forma ágil ou entre pessoas que estejam distantes e em diferentes 
fusos horários.

Um endereço de e-mail deve ser escrito em letras minúsculas e sem acentos e, geralmente, é 
composto pelo nome do usuário, seguido pelo símbolo @ e pelo nome do provedor de serviço 
(domínio). Observe:

Criando uma Conta

Há diversos sites que oferecem a criação de e-mails gratuitos. 
O Google é um deles e sua conta gratuita oferece 15Gb de armazenamento e uma série de outros 

serviços ao usuário a partir do Gmail.
 Vamos aprender a criar e utilizar uma conta de e-mail do Gmail. Então, basta entrar na página 

oficial www.google.com e clicar no link “Gmail” no topo da página e, em seguida, “Criar uma Conta”.
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Você será encaminhado para uma página com um formulário para ser preenchido e, após concluir 
este processo, seu e-mail estará criado e disponível para uso. Vale lembrar que o endereço de e-mail 
deve ser sempre único, portanto, na hora de preencher o formulário, você deve escolher um “nome de 
usuário” que ainda não exista dentro do Gmail. Caso ocorra a escolha por alguma opção coincidente, 
o próprio provedor irá sugerir alternativas de nomeação similares.

Você pode acessar sua conta criada do Gmail sempre que precisar. Basta entrar em www.google.
com, em seguida, clicar em Gmail e em Fazer Login ou, então, digitar na barra de endereços www.
gmail.com, escrever seu endereço de e-mail e clicar no botão “Próximo”. Será solicitada sua senha, 
basta digitá-la e clicar em Fazer Login. Você pode deixar marcada a opção “Continuar conectado” 
para que seu navegador se lembre de seus dados de acesso, mas vale lembrar que, por questão de 
segurança, esta opção deve ser desmarcada sempre que for acessar seu e-mail de um computador 
público.

Interface do Gmail
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Assim que acessar sua conta, você é direcionado para a Caixa de Entrada onde é possível: visualizar 
os seus e-mails recebidos, as pastas de organização do seu e-mail, escrever novas mensagens, abrir 
mensagens recebidas e abrir as opções de configuração para ajustar suas preferências.



9

É possível ainda iniciar um Bate-Papo com usuários da internet ou acessar o campo de localização 
de Contatos ou criação de listas de Tarefas. Veja:

Observe na Caixa de Entrada que os e-mails novos que ainda não foram abertos ficam em 
negrito e os que já foram lidos terão uma cor de fundo cinza. Veja ainda que, em frente ao Assunto 
do e-mail, aparece um texto resumo, uma prévia da mensagem interna do e-mail. Quando o e-mail 
possuir um anexo, quer dizer um arquivo enviado com a mensagem, você verá um ícone de um “clip” 
sinalizando isto. Para ler uma mensagem de e-mail que você recebeu, basta abri-la clicando sobre ela. 

Recebendo e Visualizando Mensagens
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Uma vez aberto o e-mail, você visualiza seu conteúdo e pode respondê-lo ou encaminhá-lo 
clicando nas respectivas opções. Pode ainda escolher dentre as ferramentas da parte superior: excluir 
a mensagem, marcá-la como importante, movê-la para outro local ou sinalizá-la como um Spam.   

Se a mensagem contiver anexos, você pode baixá-los ou apenas exibi-los dependendo do formato. 
Porém, cuidado! Se não conhecer o remetente, é muito arriscado abrir qualquer anexo, pois eles 
podem conter vírus.

Para enviar mensagens, você pode abrir um e-mail recebido e clicar em Responder ou Encaminhar. 
Se resolver encaminhar é preciso preencher o endereço de e-mail deste destinatário no campo 
Para, podendo também enviar uma cópia da mensagem para outro usuário, para isso basta clicar e 
preencher o campo Cc (Com Cópia) e não apenas no campo Para.

Enviando Mensagens
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Se for criar uma mensagem nova, basta clicar no botão Escrever, localizado logo acima do menu 
de marcadores Gmail. Após clicar em Escrever será exibida a janela “Nova Mensagem” bastando que 
você preencha os campos Destinatário, Assunto e escreva a mensagem na área de texto, em seguida, 
basta clicar em Enviar.

Observe que sempre que você enviar uma mensagem, uma cópia desta ficará arquivada no 
marcador “Enviados” e pode ser acessada a qualquer momento através do menu de marcadores do 
seu Gmail.

Anexando arquivos em Mensagens

É possível inserir um arquivo em anexo na mensagem a ser enviada, para isso, basta clicar no 
ícone em formato de Clip, será aberta uma nova janela onde você deve localizar em seu computador 
o arquivo a ser anexado, clicar sobre ele e depois em Abrir. Ao enviar arquivos em anexo, observe 
o tamanho do arquivo, não é conveniente enviar um arquivo muito grande para outro usuário, ele 
pode demorar muito para baixar sua mensagem. Por isso, recomendamos que anexe arquivos de, no 
máximo, 10MB.

Outro cuidado que devemos tomar antes de mandar um arquivo em anexo, é observar o tipo de 
arquivo, normalmente anexamos documentos de texto, imagens, áudios e apresentações. Tipos de 
arquivos com extensões executáveis (EXE) como programas em geral são recusados pelos servidores 
de e-mail, pois podem conter vírus.

Caso queira anexar arquivos maiores que 10MB, use a opção DRIVE ao lado do ícone do Clip. Este é 
mais um recurso do Google disponível para quem tem conta no Gmail. Com ele você consegue anexar 
um arquivo de até 15GB. Veja como fazer:
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Ao inserir um arquivo por este recurso, um link será criado na sua mensagem para que o destinatário 
faça o download quando receber o e-mail.
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Módulo 2 - Configurando as Preferências

Organizando com Marcadores

Marcadores é o nome dado para os locais onde ficam armazenadas as mensagens. É possível criar 
Marcadores com nomes personalizados para organizar seus e-mails. Assim, você pode direcioná-los 
para locais específicos de acordo com o assunto, ou categoria de cada um e depois encontrá-los mais 
facilmente. Podemos criar marcadores como: Trabalho, Família, Faculdade, Amigos, etc.

Para criar um marcador para sua Caixa de Entrada clique em Mais – Criar Novo Marcador. Digite 
o nome da categoria, por exemplo: Faculdade e clique no botão Criar. A partir de então, você vai 
notar que o marcador aparecerá no menu de marcadores. Para mover uma mensagem para uma 
das categorias criadas basta clicar sobre o e-mail desejado, manter o botão do mouse pressionado e 
arrastá-lo até o marcador escolhido.

É possível apagar ou editar o nome de um marcador. Para isso, basta clicar em Mais e em Gerenciar 
Marcadores, então é preciso escolher o marcador e indicar se deseja ocultá-lo, removê-lo, ou editá-lo.

Cadastrando Contatos

Depois de criar seu e-mail, é preciso cadastrar seus contatos, ou seja, o endereço eletrônico das 
pessoas com quem você deseja trocar mensagens e se comunicar. 

Quando você envia um e-mail para alguém, o Gmail automaticamente guarda o endereço de e-mail 
digitado para que, no futuro, você possa voltar a escrever para este mesmo destinatário. Porém, 
há outro modo de deixar seus contatos previamente cadastrados para que você não precise ficar 
digitando o e-mail do destinatário na hora de escrever a mensagem.
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Para cadastrar novos contatos clique em Gmail e escolha a opção Contatos.

Será carregada a nova aba, então basta clicar no ícone circular de adicionar contato.

Será aberta uma pequena janela na parte superior da tela onde você deverá digitar o e-mail do 
contato, caso o mesmo já seja um contato seu em algum serviço de internet conhecido pelo Google, 
o próprio lhe dará sugestão de adicionar, caso não encontre, basta digitar o e-mail completo e clicar 
em Criar.



15

Depois de colocar o e-mail que deseja adicionar aos contatos, você será redirecionado para uma 
nova tela onde poderá inserir outras informações sobre o contato, inclusive uma foto, após lançar 
todos os dados, clique no botão Salvar.
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Depois de criado o contato, a página com as informações é mostrada, e a partir dela, você pode 
também incluir este contato e outros a serem criados em um grupo, por exemplo: Amigos. Os grupos 
facilitam o envio de e-mail para vários destinatários de uma vez. Para adicionar o contato em um 
grupo, basta clicar em Adicionar a Grupos, escolher o grupo, ou criar um grupo novo.

Grupos de Notícias

Desde o começo da Internet, grupos de notícias têm oferecido às pessoas formas de discutir 
tópicos de interesses. Grupos de notícias são comunidades eletrônicas ou grupos que fornecem uma 
localização central para informação e discussão em grandes temas que são divididos em subcategorias. 
Os usuários podem encontrar informações úteis e interessantes após aprenderem como acessar os 
grupos de notícias.

Você pode receber e enviar mensagens dentro dos grupos que participa diretamente de sua 
caixa de entrada do Gmail, pois a cada nova postagem você é notificado com um e-mail e os demais 
integrantes do mesmo grupo também, bastando clicar em responder a todos para interagir sobre o 
tema abordado.

Para que isto funcione, o seu e-mail do Gmail deve estar vinculado ao grupo de notícias, o próprio 
Google tem sua base de grupos de discussões que você pode participar e, inclusive, criar novos 
grupos, basta acessar o endereço www.groups.google.com, então você poderá ingressar em um ou 
pesquisar para encontrar grupos de seu interesse. Ao encontrar, basta solicitar inscrição e aguardar 
a liberação do administrador. Você também pode criar seu próprio grupo e convidar pessoas para 
participar dele.
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Estando com seu endereço vinculado a um grupo é simples configurarmos o Gmail para que 
possamos receber todas as movimentações, tópicos e informações discutidas no mesmo diretamente 
em nossa caixa de entrada do e-mail. Para isso, clique no ícone engrenagem (botão configurações) 
contido no topo do lado direito da tela e escolha a opção “Configurar caixa de entrada”.

Deixe marcada a opção “Fóruns” e clique no botão Salvar.
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Com o processo de configuração realizado observe que agora em na Caixa de Entrada há uma aba 
chamada “Fóruns”.

E, a partir dela, qualquer movimentação em grupos, que estejam vinculados ao seu Gmail, 
aparecerá através de uma marcação na aba.
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Para interagir basta acessar a mensagem da aba Fóruns e clicar em Responder a todos.

Alterando Layout do E-mail

No Gmail podemos personalizar nossa tela através da aplicação de temas. Para isso, basta clicar no 
ícone engrenagem (botão configurações) contido no topo do lado direito da tela e escolher a opção 
“Temas”. Será exibida uma janela com uma lista com alguns temas predefinidos, então basta clicar 
sobre aquele que mais lhe agradar e posteriormente pressionar o botão “Salvar” e fechar a tela. Caso 
você não tenha gostado do resultado, basta realizar o processo novamente e escolher outro tema.
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Caso você queira voltar ao tema padrão do Gmail, basta selecionar o tema com o nome “Luz”, na 
lista de temas predefinidos.

Opções de Exibição

No Gmail, além de modificar a tela por meio da aplicação de temas, podemos também personalizar 
a forma com que algumas informações são exibidas em nossa tela. Veremos a seguir a imagem da 
tela padrão do Gmail e algumas das principais modificações que podemos realizar.
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Em sua forma padrão, para que você possa visualizar o conteúdo de uma mensagem de e-mail, é 
preciso clicar sobre a mesma, assim ela é aberta e, então, para voltarmos para lista de mensagens, 
clicamos em “Entrada”. Podemos alterar o layout de exibição do Gmail fazendo com que a mensagem 
apareça num painel de visualização lateral.

Para isso, clique no botão Configurações contido no topo do lado direito da tela e escolha a opção 
“Configuração”. Na aba “Labs”, ative a opção de “Painel de visualização”. Desça até o fim da página e 
clique no botão “Salvar alterações”.

Após salvar, observe que surgiu ao lado do botão Configurações um ícone, em que indicaremos a 
opção Divisão Vertical.
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Agora, haverá uma divisão e, ao clicar sobre as mensagens, ao invés de mudar de tela, o conteúdo 
do e-mail é visualizado no novo painel existente na lateral da janela.

No Gmail, podemos personalizar também quais marcadores serão exibidos ou não, por padrão, 
ele nos traz o Entrada, Com estrela, Enviados e Rascunho, sendo que o Entrada, por ser o principal, é 
o único que não pode ser ocultado.
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Os que ficam ocultos podem ser acessados clicando na opção “Mais” logo a baixo da lista.
Para exibir ou ocultar marcadores devemos acessar novamente Configurações, e em seguida a 

aba “Marcadores”.

Nesta tela, serão listados todos os marcadores existentes com a opção “mostrar” e “ocultar”, observe 
que, assim que clicar em ocultar na frente de um que está visível, você receberá uma mensagem 
informando que o procedimento foi executado e o mesmo já não aparecerá mais em sua tela.

Esta é mais uma forma de personalizar o layout do seu Gmail.
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Criando Assinatura

Com o Gmail podemos criar assinaturas personalizadas, que serão inseridas no final de todas as 
mensagens enviadas. É possível colocar seus dados de contato e, se necessário, imagens como a 
logomarca da sua empresa, por exemplo.

Para criar uma assinatura personalizada é preciso clicar no ícone engrenagem (botão configurações). 
Depois localizar na aba “Geral” a seção “Assinatura”, clicar na caixa de texto e inserir o texto que você 
deseja que apareça em sua assinatura. Opcionalmente você pode usar os botões contidos acima da 
caixa de texto para formatar sua assinatura como desejado.

Para colocar um link de endereço de um site em sua assinatura, basta selecionar o texto e clicar 
no botão “Link”, acima da caixa de texto. Assim, quando alguém receber seu e-mail e clicar sobre este 
texto, o site relacionado será carregado.
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Para inserir uma imagem, basta clicar em “Inserir imagem” nos botões em cima da caixa de texto.
Uma tela será aberta, onde é preciso escolher a aba “Upload” e buscar uma imagem entre os 

arquivos pessoais ou então em “Endereço da Web” e colocar o endereço de uma imagem já disponível 
na internet.

Ao inserir uma imagem, observe que a mesma é adicionada em seu tamanho original. Você pode, 
todavia, redirecioná-la para adequar à assinatura.
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Para alterar o tamanho da figura, basta clicar sobre a imagem e selecionar a opção para reduzir o 
tamanho para Pequeno.

Após finalizar a criação de sua assinatura, não esqueça de ir até a parte inferior da página e clicar 
no botão “Salvar alterações”. Inicie a criação de uma nova mensagem e veja que sua assinatura 
agora aparecerá ao final.
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Módulo 3 - Mais Ferramentas

Pesquisando E-mails

Pode ser difícil navegar por centenas de e-mails antigos apenas para encontrar o que você precisa. 
Por isso, usar o recurso de pesquisa do Gmail pode ser muito interessante.

A busca por mensagens de e-mail no Gmail é muito simples, observe no topo da tela uma caixa 
de pesquisa com a logo do Google, caso você queira realizar uma pesquisa simples buscando por um 
termo ou expressão, basta digitar a palavra nessa caixa de texto e clicar no botão com o ícone da lupa.

Se nada for encontrado, você será informado no painel onde fica a lista de mensagens.

Caso ocorra retorno da pesquisa, as mensagens de e-mail que contiverem, de alguma forma, a 
expressão pesquisada serão listadas abaixo.
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Neste caso, a pesquisa está sendo realizada dentre todas as mensagens, todos os campos e todos 
os marcadores. Se você quiser ser mais específico em sua busca, basta usar as opções de filtragem, 
clicando no canto direito da caixa de texto na seta que aponta para baixo

Agora podemos filtrar por vários campos e, na opção “Pesquisar”, podemos ainda selecionar para 
que sejam procuradas apenas mensagens que estejam em um determinado Marcador.

Lista de Tarefas

O recurso Tarefas fica na barra lateral do Gmail, abaixo dos Contatos. A partir dele você poderá 
criar uma lista de tarefas para organizar suas atividades.

É possível especificar uma data máxima para que as tarefas sejam cumpridas. Além disso, podem 
ser criadas várias listas para diferentes propósitos como: lista de tarefas relacionadas a assuntos 
pessoais e outra para assuntos profissionais.

Vamos acessar o recurso Tarefas, para isso iremos até o canto esquerdo da tela e clicaremos no 
tópico GMAIL, depois selecionaremos a opção “Tarefas”. No canto inferior direito da tela será exibida 
a tela de Tarefas.
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Devemos clicar em “Adicionar tarefa” e digitar o nome e o assunto da tarefa.
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Se for preciso incluir notas e definir datas de conclusão, basta clicar na seta em frente ao nome, 
para editar os detalhes da tarefa.

Caso uma tarefa esteja finalizada, você pode indicá-la como concluída marcando o check no 
quadrinho em frente da mesma.
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Para excluir uma tarefa, basta clicar sobre ela e pressionar o ícone de Lixeira ao lado do Adicionar 
Tarefa.

Você também pode reorganizar sua lista de tarefas, basta ir com o mouse em frente ao check com 
o nome da tarefa que deseja trocar de lugar, observe que a seta do mouse se transformará em uma 
mão, clique, segure o botão do mouse pressionado e arraste a tarefa para posição desejada dentro 
da lista.
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Também é possível imprimir a sua lista de tarefas gerando um relatório, para isto, basta clicar na 
opção “Ações” no canto esquerdo abaixo e escolher “Imprimir lista de Tarefas”.
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Ao clicar ao lado direito do botão Excluir Tarefas você tem acesso a um menu de ações sobre a 
lista de tarefas. Observe que há várias opções de adicionar lista, remover ou renomear. Você pode 
renomear sua lista de tarefas para Assuntos Pessoais. E depois criar uma nova lista chamada 
Assuntos Profissionais e, dentro de cada lista, inserir tarefas pertinentes a estes assuntos como: 
Compras do Supermercado e Relatórios dos Clientes.

Quando estiver trabalhando ou visualizando mensagens, você pode minimizar a caixa de tarefas 
clicando no ícone da janela da lista para que não atrapalhe suas demais atividades.

Pronto, você aprendeu mais um recurso do Gmail.
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Resposta Automática de Férias

Quando você usa o Gmail para fins profissionais, mas precisa se ausentar para sair de férias, 
você pode configurá-lo para enviar uma mensagem de retorno para quem lhe escrever nesse 
período inativo. Para isso, basta configurar sua mensagem de retorno disponível através do botão 
configurações, aba “Geral”, opção “Resposta automática de férias”. É preciso informar o dia em 
que esta opção começará a vigorar, informar o assunto e, na caixa abaixo, digitar a mensagem que 
será enviada ao remetente que lhe escreveu. 

Opcionalmente você pode usar os botões contidos acima da caixa de texto para formatar sua 
mensagem como desejar inserindo cor, alinhando, alterando tamanho do seu texto ou mesmo 
inserindo imagens. 

Você pode marcar o check da opção “Último dia” e selecionar a data em que você retorna ao 
trabalho e não precisará mais desse recurso. 

Após realizar toda a configuração lembre-se de clicar no botão “Salvar alterações”.
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Encaminhamento de E-mails

O Gmail permite o encaminhamento automático de suas mensagens para outros servidores como 
Hotmail, por exemplo. Assim, se o usuário possuir uma conta no Hotmail, e outra no Gmail, ele pode 
receber as mensagens do Gmail na sua conta Hotmail e centralizar todas as suas ações a partir de um 
único site de e-mail.

Para usar este serviço basta clicar no botão configurações e na aba “Encaminhamento e                   
POP/IMAP”, clicar em “Adicionar um endereço de encaminhamento”.

Será aberta uma caixa para que você digite o endereço de e-mail que receberá a cópia das 
mensagens que chegarão também em sua conta Gmail, digitaremos um e-mail e clicaremos em 
Próxima.
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Depois, será aberto um pop-up solicitando a confirmação.

Depois da confirmação, será enviado para o e-mail cadastrado uma mensagem com um código, 
este código deve ser digitado nesta mesma tela do seu Gmail para que, assim, o processo seja validado 
e comece a funcionar.
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Caso o código de verificação não chegue ao e-mail indicado é preciso clicar na opção “Reenviar 
e-mail”. E, se quiser cancelar o processo e não mais realizar o encaminhamento para o e-mail em 
questão, basta clicar em “Remover endereço”.

Depois que for finalizado o processo de ativação, colocando o código de confirmação e clicando no 
botão “Confirmar”, você poderá configurar como será a forma de encaminhamento, pode configurar 
para manter cópia em sua caixa Gmail, manter a cópia mais marcar como lida ou, até mesmo, não 
manter.

Depois de escolher suas preferências clique em Salvar Alterações para que elas sejam efetivadas.
Pronto, você aprendeu a configurar o encaminhamento automático de e-mails para outras       

contas.
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Podemos ver algumas opções de configuração:
Antirrastreamento: Permite ou não aos sites rastrearem o comportamento do utilizador como 

citado anteriormente.
Histórico: Informa ao Mozilla Firefox como deve guardar o histórico de navegação, como histórico 

de sites visitados, downloads efetuados, cookies.
Barra de endereço: Exibir ou não a sugestão dos históricos, favoritos e abas abertas.
Um dos recursos interessantes é limpar o histórico dos sites visitados. Para isto, basta clicar no 

trecho “limpar seu histórico recente”.

Basta marcar os campos desejados e a faixa de tempo que deseja limpar e clicar em “Limpar agora”. 
Caso necessite fazer isso constantemente, sugerimos que use sempre a “Navegação Privativa”, pois 
ela não grava o histórico de navegação e, portanto, não há necessidade de limpar o histórico.
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