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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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Primeiro Login – Mudando Senha de acesso administrativo 

Conforme demonstra a figura abaixo, há a opção de editar seu perfil por meio do seu nome de 
usuário, que poderá ser visualizado no canto da tela. 
 

 
 
No final do formulário do perfil você terá a opção de inserir uma “Nova Senha” de acesso 
administrativo. 
É importante escolher uma senha forte de acesso ao painel. 
 
Após escolhida a nova senha cliente em “Atualizar Perfil”. 
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Gerenciamento de Páginas 

Sobre as páginas 

As páginas são aquelas informações estáticas, ou seja, informações com poucas atualizações e que 
não possuem categorias. 
 
Exemplificando: podemos falar que páginas são conteúdos como: informações institucionais, serviços, 
contato e outros. 
 

Adicionando uma nova página 

Para adicionar uma nova página localize ponteiro do mouse acima de “Páginas” no menu lateral. 
 
Escolha a opção “Adicionar Nova” 
 

 
 
Após clicar em “Adicionar Página”, será aberta a tela de edição de conteúdo. Nesta tela podem-se 
visualizar todas as opções de publicação disponíveis para as páginas, isto é, inserir imagens, vídeos, 
arquivos PDF, textos, formatar textos, mudar o status da página entre outros. 
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Opções de Formatação de Página 

Este é o menu de formatação de texto do Wordpress, no qual se pode atribuir negrito, itálico, criar 
listas ordenadas. 
 
No botão assinalado abaixo em vermelho, você poderá visualizar outras formatações extras do 
sistema, que são: Formatação de titulos, sublinhado, texto justificado, mudança de cor em textos e 
outras 
 
As duas opções assinaladas abaixo em laranja são muito úteis, pois através destas você irá copiar e 
colar textos pré-formatados em documento de texto normal, formatados em MS Word ou Open Office 
 

 
 
Observação: Esteja sempre atento, pois o Wordpress permite você copiar e colar textos sem passar 
pelo botão de colar do Word, com isso poderá colar excesso de formatação do Word para sua página 
e desta forma isso poderá prejudicar a visualização de seu website. 
 

Para inserir links em “palavras-chave” 

Nesta opção você pode usar um link de palavra para redirecionar para outra página ou URL externo ao 
seu website. 
 
Selecione a palavra: 
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Clique no icone com desenho de uma corrente conforme mostrado acima. 
Abrirá uma janela com opções onde poderá definir qual link e com deverá ser a abertura desta janela. 
 
Insirá a URL correspondente ao seu redirecionamento ou clique em “Ou link para o conteúdo 
existente”, este lista todas as páginas e posts de seu website. 
 

 
 
Clique em “Adicionar link” a palavra marcada apresentará um link para clique do mouse. 
 

IMPORTANTE!!!! 

- Caso o URL seja de outra página marque a caixa de seleção de “Abrir link em uma nova janela”, assim o visitante 
não sairá de seu site para visitar o seu link. Sua página permanecerá aberta e uma nova aba abrirá. 

 

Adicionando Fotos e Arquivos 

O Wordpress nos permite adicionar qualquer página ou imagem a sua página com bastante facilidade. 
Para Inserir basta clicar no botão “Adicionar Mídia”. 
 

 
 
Vamos demostrar com inserir imagem, sendo este um exemplo para o restante de opções de inserção 
de arquivos do Wordpress. 
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Clique em “Enviar aquivos”, nesta tela você poderá selecionar o arquivo em seu computador ou 
arrastar e soltar para que o arquivo sejá carregado no servidor. 
 

 
 
Após enviar o arquivo para seu servidor web, você tem a possibilidade de adicionar um titulo à 
imagem, colocar uma legenda, descrição, alinamento ao texto, um link para um URL e tamanho da 
imagem. 
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Em seguida clique em “Inserir na página”. 
 

 
 

 
 
Após colocar a imagem na página, clicando sobre ela, aparecerá dois icones que indicam que você 
pode mudar informações da imagem ou excluir da página. 
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IMPORTANTE!!!! 

- Caso uma foto ou arquivo seja adicionada a várias páginas ou posts (que veremos a seguir), e por algum motivo 
ela seja apagada do sistema na área de “MÍDIA”, a mesma também será excluída de todas as outras páginas e 
posts que existe relacionamento. 

- NO “NOME” DA FOTO NÃO PODE CONTER ESPAÇOS, ACENTOS OU CARACTERES ESPECIAIS! 
 

(ex: produtoscomprecos) 
 

- Caso queira separar use UNDERLINE “_” (ex: produtos_com_precos) 
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Opções de publicação 

Estas são as opções de publicação de Artigos, ou seja, pode-se informar o status de sua página, seja 
um rascunho ou uma página à revisar. Contudo, pode-se mudar a visibilidade da página, ou seja, ser 
uma página pública, com senha de acesso ou privada. 
 
Existe ainda a possibilidade de publicar uma página imediatamente ou alterar a data do lançamento.  
 
Com isso, pode-se publicar a página na data escolhida. 
 
Clicando em publicar, a página será publicada e colocada no ar, respeitando as opções inseridas de 
status, visibilidade e data. 
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Editando páginas 

Após publicar a página você poderá gerenciar todos as páginas clicando em todas as páginas no menu 
lateral. 

 

Ai tem-se uma visão geral de todas as páginas publicadas e aqueles que se encontram em rascunho. 

Colocando o cursor do mouse sobre o título da página é possível visualizar o menu de edição com 
opções de: 

• Editar – Edita todo conteudo e informações sobre a página; 

• Edição Rápida – Edita opções simplificadas; 

• Lixeira – Envia para lixeira; 

• Ver – Visualiza a página no browse (navegador) 
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Outras características das páginas 

As páginas podem possuir “Página mãe” e ser ordenada. 
 
As páginas mães possibilitam que você escolha outra página para ser filha, ou seja, criando sub-menus 
em seu web site com facilidade e rapidez, somente escolhendo que é a página mãe da página que esta 
sendo inserida ou editada. 
 
Exemplificando: 

 
Institucional ...... (Página Mãe – Menu Prinicipal) 

 
- Sobre a Empresa ..... (página filha – Sub-Menu) 

- Localize .................... (página filha – Sub-Menu) 

- Fale Conosco ........... (página filha – Sub-Menu) 

 
Produtos ........... (Página Mãe – Menu Prinicipal) 

 
 
 
 
 
 
A ordem possibilita a localização das páginas conforme sua escolha, no caso de não escolher um 
número de ordenação as páginas apareceram em ordem alfabética, sendo ela na ordem de mães e 
filhas. 
 
Exemplificando: 

 
Institucional ...... (Ordem 100) 
 

- Sobre a Empresa ........ (Ordem 100) 
- Localize ....................... (Ordem 200) 
- Fale Conosco .............. (Ordem 300) 
 

Produtos ........... (Ordem 200) 
 

 
Obsevação: No caso de ordenação, escolha 
sempre valores centezimais, isso facilita na 
inserção de páginas intermediárias no futuro. 
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Gerenciamento de Posts 

Sobre os Posts 

Os Posts são conteúdos dinâmicos, ou seja, são conteúdos que possuem relacionamento com 
categorias, estes vistos mais adiante. 
 
Um post é um artigo que será adicionado ao site, exemplificando: imagine-se um jornal, onde cada 
noticia neste jornal, em que cada noticia é um artigo e dentro deste jornal, existe colunas principais, as 
quais são que as categorias do website. 
 

Adicionando um novo Posts 

Basicamente o post é bastante similar a página porem tem algumas diferençar quando a categorias e 
tags. 
 
Para adicionar um novo post localize ponteiro do mouse acima de “Posts” no menu lateral. 
 
Escolha a opção “Adicionar Novo” 
 

 
 
Após clicar em “Adicionar Novo”, será aberta a tela de edição de conteúdo. Nesta tela pode-se 
visualizar todas as opções de publicação disponíveis para os posts bem similar a das páginas, isto é, 
inserir imagens, vídeos, arquivos PDF, textos, formatar textos, mudar o status da página entre outros, 
como visto no capítulo anterior. 
 
Como mencionado anteriormente a diferença são as categorias e as tags, que veremos a seguir. 
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Sobre as Tags e Categorias 

Tags 

Uma das opções mais importantes do WordPress são as 
Tags (palavras-chave), que devem ser colocadas de forma 
padronizada, ou seja, deixando as palavras curtas e 
sempre escrita da mesma forma. O WordPress realiza o 
cruzamento destas palavras por meio da página de 
category/archives e catalogará todos os artigos com as 
mesmas palavras em uma categoria extra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Categorias 

São os "temas" que seu website possui, ou seja, cada post 
deverá conter uma categoria que armazena a informação 
em um local específico. Esta categoria poderá conter 
milhares de outros artigos. 
 
As categorias podem ser classificadas como “Mães” e 
“Filhas”, com o mesmo conceito das páginas, onde as Mães 
serão as categorias principais e as Filhas as sub-categorias. 
 
Caso não exista a categoria desejada, a mesma poderá ser a 
registrada clicando em “Adicionar nova categoria”. 
 
Exemplificando: Seu portal possui uma coluna chamada 
ESPORTES, onde todos os artigos relacionados a esportes 
deverão ser marcados com a categoria Esportes. 
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Permitindo comentários e TrackBacks e mudando a autoria do post. 

Existe a possibilidade de permitir comentários em artigos e permitir trackbacks. 
 
Por padrão, o WordPress permite que todos os artigos sejam comentados, ou seja, se você não quiser 
que seu artigo não possua o formulário de comentários, desmarque a opção. 
 
A opção de permitir trackbacks é bastante interessante. Pois, com ela pode-se visualizar se algum 
outro website está utilizando informações do seu portal. Se você não quiser ser notificado se alguém 
está utilizando as informações do artigo, desmarque a opção. 
 

 
 
Com a opção de Autor do post, permite-se atribuir a elaboração do post a outro usuário 
administrativo do website. 
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Gerenciamento Galeria de Fotos 

Criando uma Galeria de Fotos 

Para adicionar uma nova galeria localize ponteiro do mouse acima de “Gallery” no menu lateral. 
 
Escolha a opção “Manage Galleries” 
 

 
 
Abrirá a tela de “Manage Galleries” (Gerenciamento de Galerias), clique no botão “Add new Gallery”. 
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Digite o nome de sua galeria, por exemplo, “Galeria_Fotos” e clique em “OK”. 
 

 
 

IMPORTANTE!!!! 

- NO “NOME” DA FOTO NÃO PODE CONTER ESPAÇOS, ACENTOS OU CARACTERES ESPECIAIS! 
 

(ex: Galeriafotos) 
 

- Caso queira separar use UNDERLINE “_” (ex: Galeria_fotos) 
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Adicionando fotos na Galeria 

No menu lateral escolha a opção “Add Gallery / Images” 
 
Na tela de inserção de imagens aparecerá a opção de escolha da ”Gallery”, seleciona sua galeria 
desejada. Clique em “Add Files”  

 
 
Selecione as imagens desejadas na tela que abrirá e clique em abrir. As imagens serão relacionadas na 
lista abaixo, após clique em “Start Upload”. 
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Aguarde a mensagem de “100%” de envio e “Upload Complete” conforme quadro abaixo. 
 

 
 

 

 

IMPORTANTE!!!! 

- Caso uma foto ou arquivo seja adicionada a várias páginas ou posts (que veremos a seguir), e por algum motivo 
ela seja apagada do sistema na área de “MÍDIA”, a mesma também será excluída de todas as outras páginas e 
posts que existe relacionamento. 

- NO “NOME” DA FOTO NÃO PODE CONTER ESPAÇOS, ACENTOS OU CARACTERES ESPECIAIS! 
 

(ex: produtoscomprecos) 
 

- Caso queira separar use UNDERLINE “_” (ex: produtos_com_precos) 
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Adicionando fotos na Galeria 

Conforme visto anteriormente, você pode editar ou criar páginas e posts. 

Na tela de edição de conteúdo, você deve localizar o cursor do mouse na posição que deseja incluir a Galeria de 
Fotos. 

Clique o ícone “NextGEN Gallery”  
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Ao clicar nesse ícone, aparecerá uma janela com alguns tópicos: 

• SELECT A DISPLAY TIPE: Aparecerão seis opções, mas somente as duas primeiras podem ser usadas. 
Escolher uma das duas: 

- A primeira “NEXTGEN BASIC THUMBNAILS” é para que as fotos fiquem uma 
ao lado da outra. 

- A segunda “NEXTGEN BASIC SLIDESHOW” é para que as fotos passem como 
slide. 

 

• WHAT WOULD YOU LIKE TO DISPLAY?: Aqui você seleciona a galeria que vai ser inserida na caixa de 
texto. 

- Onde diz SOURCES deixar sempre em “galleries”; 

- Onde diz GALLERIES selecionar a galeria desejada; 

- Onde diz SLUG não colocar nada. 
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• CUSTOMIZE THE DISPLAY SETTINGS: Você deve alterar configurações quando a opção escolhida no 
tópico “SELECT A DISPLAY TIPE” for a NextGen Basic Thumbnails, 
são: 

- IMAGES PER PAGE: Selecionar quantas linhas de imagens você deseja. 

- NUMBER OF COLUMNS TO DISPLAY: quantas colunas de imagens quer. 

- SHOW SLIDESHOW LINK: selecionar sempre NÃO. 

- Nas outras opções não é necessário mexer. 

 

CLIQUE EM SAVE. 

ATUALIZE a PÁGINA/POST e pronto. 
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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 

 

 


