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1. Interface



1. interface

Barra de ferramentas de edição

Menu principal

Barra de propriedades

Ferramentas auxiliares

Área de trabalho



2. Ferramentas



2. Principais ferramentas 1
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1. Letreiro: faz seleções em formatos
específicos (retângulo, elipse, linha e
coluna).
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2. Laço: faz seleções a mão, com o
usuários contornando a forma.

3. Corte: corta a área selecionada.

4. Pincel de Recuperação: Retira o
elemento indesejado e substitui com o
fundo.

5. Carimbo: Copia elementos da imagem.

6. Borracha: Apaga elementos na imagem.

7. Desfoque, nitidez e borrar: executa
essas ações no elemento.

8. Caneta: Cria demarcadores e pontos de
ancoragem.

9. Seleção de demarcador: faz a seleção de
demarcadores criando elementos ou edita
demarcadores

10. Mão: move a posição do arquivos na área de
trabalho .

11. Definição de cores de primeiro plano e de
fundo: Define as cores a serem utilizadas.

12. Modo máscara rápida: Seleciona região para
ser editada de forma exclusiva, sem envolver o
resto da imagem.

13. Mover: altera tamanho e posição da camada.

14. Seleção rápida: seleciona áreas maiores da
imagem que buscam seguir um contorno.

15. Conta-gotas: extrai a cor da imagem para a
cor de primeiro ou último plano.

16. Pincel: pinta a área desejada de forma manual.



2. Principais ferramentas 1
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17. Pincel do Histórico: Restaura a área
desejado para o formato anterior
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18. Lata de Tinta: pinta a área desejada de
forma mais abrangente

19. Subexposição: clareia a área desejada

20. Texto Horizontal: permite escrever
na horizontal.

21. Retângulo: cria a forma de um
retângulo.

22. Zoom: Aumenta o espaço observada
na área de trabalho.

23. Modo Tela cheia: preenche toda a tela
com o Photoshop.

Essa seta indica que há outras 
ferramentas, para acessa-las basta clicar 
com botão direito do mouse.

Lembre-se de conferir se está com a camada que 
você quer trabalhar selecionada.



3. Novos arquivos



3.1. Criar arquivos (ctrl+n)

Arquivo
(Menu principal)

Novo

3.2. Abrir arquivos (ctrl+o)

Arquivo
(Menu principal)

Novo

Abrir

1080 por 1080 é o tamanho de uma publicação
do Instagram.



4. Camadas



4.1. Criar camadas

4.3. Aumentar e diminuir camadas

Shift

Clica na 
linha 

tracejada e 
arrasta

Lado inferior esquerdo

Ferramenta mover +

4.3. Apagar camadas
Seleciona 

a 
camada

Pressiona a 
tecla delete



4.3. Duplicar camadas
duplicar 
camada

Seleciona 
a camada

botão 
direito do 

mouse 

escolher 
nome e 
destino



5. Seleção e recorte



5. Selecionar e recortar

Ferramenta 
Varinha Mágica

Seleciona a 
camada

Seleciona 
elemento

Criar 
camada via 

cópia 

OU

Criar 
camada via 

cópia 

OU

Ferramenta de 
Seleção Rápida

botão 
direito do 

mouse 

A diferença entre as duas ferramentas é que a
varinha mágica seleciona porções menores que
a seleção rápida

A camada via cópia mantém o elemento na
camada original, enquanto a via recorte o retira.



6. Transformação



6.1. Transformação
Editar
(Menu 

principal)

6.2. Transformação livre

Seleciona 
a 

camada

Escolher 
o tipo 

Transformação

Editar
(Menu 

principal)

Seleciona 
a 

camada

Transformação 
livre

Clicar e arrastar



7. Formas



7. Formas

OU

Seleciona
Ferramenta 

de forma

Clica
e

arrasta

Dá um 
clique

Escolhe 
dimensões

OU



8. Efeitos



8. Efeitos

2 cliques com o 
botão esquerdo



9. Máscara de corte



9. Máscara de corte

Criar nova 
camada

Selecionar 
forma

Editar 
configurações

*Selecionar cor de 
preenchimento e contorno

Crie a sua 
forma na tela



9. Máscara de corte
Lembre-se: Para criar a máscara de corte é preciso colocar a forma
acima da camada que você deseja aplicar a máscara de corte

Passo 01: Clique com o botão direito na camada da forma criada e
selecione a opção Criar Máscara de Corte

Passo 02: Para movimentar os elementos e alterar configurações de
tamanho é preciso selecionar as duas Camadas (a da forma e a do
elemento) e clicar com o botão direito, selecionando a opção Converter
em Objeto Inteligente

Passo 03: Para movimentar realizar alterações de cor ou para apagar
algo na composição é preciso Rasterizar Camada, clicando com o botão
direito na camada do objeto inteligente



10. Apagar elemento



10. borracha

Se você deseja apagar parcialmente uma forma, texto ou objeto inteligente é
preciso Rasterizar a camada.

No topo da tela, selecione o
elemento em destaque para editar
tamanho da borracha, dureza e
tipo do pincel.

Editar
(Menu 

principal)

Seleciona 
a camada

Ferramenta Borracha



11. Texto



11. Ferramenta de texto

Para escrever na sua tela de
trabalho é preciso selecionar a
Ferramenta de texto Horizontal.

Desenhe uma Caixa de Texto
na sua tela de trabalho.

Edite Fonte, Tamanho e Tipo
da fonte na barra de tarefas.

Para artes e produções mais autênticas, baixe novas fontes para utilizar.
Mesclar dois tipos de fontes para destacar e chamar atenção a um determinado
assunto, também é uma dica para melhorar o seu trabalho final



11. Ferramenta de texto
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. A ferramenta 1 é utilizada para seleção do fonte a ser utilizada;

2. Algumas fontes apresentam tipos como Itálico, Regular e Bold, e isso pode ser alterado no item 2;

3. Nessa opção é possível selecionar o tamanho da fonte. Lembre-se de aumentar o tamanho da sua
caixa de texto em caso de textos maiores e com tamanho maior da letra;

4. É indicado para alterar algumas configurações da fonte, como sólida ou suave. No entanto, em
algumas fontes pode interferir no formato e nitidez do texto;

5. É possível definir o alinhamento do texto;

6. Deve ser utilizado para alterar cor;

7. Utilizado para distorcer o texto;

8. Essa opção abre opções de parágrafo e caractere;

9. Após concluir edições no texto, aperte confirmar ou cancelar edição.



11. Ferramenta de texto

A opção 1 é utilizada para aumentar
ou diminuir o espaçamento entre
linhas e a opção 2 é utilizada para
diminuir o espaçamento entre letras.

1

2

A opção de parágrafo configura
questões de alinhamento do texto,
recuos e espaçamento.

Se a opção Parágrafo não aparecer na barra de
ferramentas do lado direito, vá em Janela (localizada
no menu superior) e selecione a opção Parágrafo



12. Salvamento



13.1. salvamento normal

Arquivo
(Menu Principal)

Salvar 
como...

Escolher 
formato

Para salvar o seu projeto 
para edição posterior, 

selecione o formato PSD

Para preservar a 
qualidade da imagem e 

transparência salve como 
PNG

Para imagens mais 
compactas salve o 

arquivo como JPEG



13.2. salvamento para web
Separar as 

imagens com 
régua

Arquivo
(Menu principal)

Ferramenta 
fatia

Barra de propriedades

Salvar para 
Web...

Salvar

Para imagens contínuas 
como posts triplos de 
Instagram.



13. Sites com vetores



14. Sites com vetores
Para criar artes mais elaboradas é preciso utilizar bons vetores com 

qualidade, bem como as amostras disponíveis nos sites abaixo:

FREEPIK

FLATICON

PNGTREE

UNDRAWN
Basta clicar e você será direcionado para os sites!
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