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Conceitos básicos do Painel 

Logando no Painel de Controle 

Para acessar o painel de controle do Wordpress do seu servidor siga o exemplo abaixo: 

http://www.seusite.com.br/wp-admin 

 

Entrando com os dados de Usuário e Senha, pode-se visualizar o painel de controle e iniciar o 

gerenciamento do Site. 

Para obter os dados de acesso ao gerenciador, deve-se entrar em contato com o responsável pelo 

Website. 

Usuário: admin   Senha: fornecida pelo desenvolvedor 
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Painel de Controle - Wordpress 

 

Conforme a figura acima, esta é a interface básica do seu Painel de Controle do WordPress. Nesta tela 

é possível visualizar todas as opções de acesso a publicações e configuração geral do seu WordPress. 

Pode-se visualizar o total de páginas criadas, total de artigos publicados, total de categorias bem com 

o total de Tags (palavras-chave). 

 

Nesta tela inicial do Painel de Controle também é possível ver os últimos comentários publicados, 

artigos e páginas que se encontram no modo de rascunho e Links de Entrada. 

 

Ao lado esquerdo da tela teremos a navegação administrativa pelo Painel de Controle. 
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Navegação: 

 

•      Início 

Tela inicial do Painel de controle do WordPress; 

 

•     Posts 

Gerenciamento de páginas dinâmicas, ou seja, artigos 

relacionados a categorias; 

 

•      Mídia 

Gerenciamento de Imagens, Arquivos PDF, mp3 e outros; 

 

•      Página 

Páginas estáticas, sendo páginas que não possuem categoria. 

Exemplo - página com conteúdos informativos como sobre, 

endereço, equipe, contato e outras; 

 

•     Comentários 

Gerenciamento dos comentários enviados para o website; 

•      Aparência 

Gerencimento de configurações do site; 

 

•      Plugins 

Aplicativos adicionados ao site; 

 

•      Usuários 

Gerenciamento de Usuários de acesso ao site; 

 

•      Ferramentas 

Pequenos aplicativos de facilidade do Wordpress; 

 

•      Configurações 

Configurações Gerais do site; 
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Gerenciamento de Páginas 

Menu Personalizado – Conceito. 

Cada cliente tem suas necessidades referentes a menus. 

 

Em certas circunstancias o layout do cliente é forçado a ter menus personalizados, páginas ocultas ou 

até mesmo páginas sem links, somente como guias para as estruturas do menu em que seus 

visualizem com mais facilidade o formato do website. 

 

Criando Menu Personalizado. 

Uma vez adicionada as páginas as mesmas aparecerão alfabética ou numérica em seu site 

automaticamente, como mostrado no Item “Adicionando uma nova página.” do manual “Básico 

Wordpress” encontrado no F.A.Q. do nosso site, porem a ordem dos menus pode ser alterada, 

ajustando conteúdos. 

Posicione o Cursor do Mouse sobre “Aparência” no menu lateral. 

Escolha a opção “Menus” 

 

 
 

Após clicar em “Menus”, será aberta a tela de “Editar Menu”. 

 

Nesta tela podem-se visualizar todas as opções de criação de menus personalizados. 

Opção “Páginas”, que possibilita a escolha de páginas e adição das mesmas no menu que esta em 

criação ou alteração, opção “Nome do Menu” onde será escolhido o nome que terá a estrutura de 

menus. 

 

Observação:  
O Wordpress tem a possibilidade de criar vários menus, estes podem ser apresentados em diversos locais do site 

com opções diferentes. Neste caso mostraremos somente a opção para menu principal. 
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Se você está criando seu primeiro menu, o Wodpress deve ter colocado todas as páginas já criadas no 

“MENU 1”, com a “Estrutura do Menu” como exemplificado abaixo. Sem problema, vamos criar nosso 

menu personalizado. 

 

 
 

Em “Nome do Menu” renomeie para “Menu Principal” 

 

Clique em “Criar menu” 
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Em sua tela aparecerá as opções “Gerenciar Posições” e “Salvar Menu”. 

Clicando na SETA aparecerá as opções de cada página a ser gerenciada. 

 
 

Inicialmente conheceremos as duas principais e mais importantes, são elas: 

 

• Personalizadas 

• Página 
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Inserindo Itens ao menu – “Páginas” 

Para Inserir uma página existente no “Menu”, 

selecione na caixa ao lado de cada item, na 

opção “Páginas”, a página existente que deseja 

que faça parte do menu e clique em “Adicionar 

ao menu”. 

Feito isso ele será o último nos itens 

adicionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserindo Itens ao menu – “Links” 

 

 

Para inserir um link para uma URL expecifica 

você usará a opção “Link”, localizada pouco 

abaixo da opção “Páginas” usada 

anteriormente, clicando na seta ao lado . 

 

Insira a “URL“desejada; 

Insira o “Titulo do Link”; 

E clique na opção “Adicionar ao menu”. 

 

Feito isso ele será o último nos itens 

adicionados. 
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Movendo o Item de menu 

Para mover o item de menu clique e segure 

o botão esquerdo do mouse sobre o item 

selecionado e arraste para o local desejado. 

 

Observação:  
Caso você queira que o item seja um 

Sub-menu deslize o item selecionado 

para dentro do item principal. 

Abrirá uma caixa com um deslocamento 

para direita e uma posição de “Subitem”. 

 

Você poderá colocar quantos “Subitems” 

desejar em cada item e assim 

consecutivamente 

 

No exemplo acima os Itens, “Localize”, “Sobre a Empresa” e “Fale conosco” serão subitens do Menu Principal 

“Institucional”. 

 
Clique no Item “Salvar Menu” 
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Gerenciando Posições no Layout 

Clique no Item “Gerenciar Posições”, aparecerá as posições que você poderá escolher o “Menu Principal”. 

Observação:  
A quantidade e posições de escolha de menu variam conforme o layout desenvolvido para seu Website, no caso 

exemplificado o mesmo apresenta somente uma posição de escolha de menu. 

Na caixa de “Menu Atributo”, selecionone o Menu criado anteriormente, neste caso, “Menu Principal”. 

Em seguida clique em “Salvar alterações” 

 
 

Feito isso atualize sua página e a mesma apresentará as opções de menu conforme sua escolha de disposição. 
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Considerações Finais 

Notas Gerais 

Este manual foi desenvolvido a fim de explicar as funcionalidades básicas de gerenciamento 
do WordPress. Você deve ter percebido que o sistema gerenciador de conteúdos oferece 
muitas opções no menu principal, com simplicidade e objetividade. 

As demais opções que não foram citadas neste manual podem ser aprendidas facilmente 
com a utilização do sistema. O painel administrativo é bastante amigável e intuitivo. 

É muito importante não excluir  categorias do site, pois estas estão codificadas no tema 
WordPress. Evite ao máximo excluir logs, artigos e outras informações que possuem 
relevância, pois o WordPress permite-nos colocar estas funções em modo rascunho ou 
privado. 

O WordPress é uma ferramenta open-sorce (código aberto) , e com isso, a comunidade de 
colaboradores e desenvolvedores da ferramenta cresce a cada dia. Uma das grandes 
vantagens do WordPress é que se pode atribuir novas funcionalidades com bastante 
facilidade, consulte sempre seu desenvolvedor  para efetuar modificações, ajustes 
desnecesários pode danificar o seu Website. 

 

Equipe Poa Design 

 

 


