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Passo 1 Crie uma conta da Wikipédia
Se você ainda não tem uma conta, 
clique aqui para criar a sua.

Lembre-se de que todas as 
edições da sua Wikipedia serão 
públicas, portanto, convém criar 
um nome de usuário anônimo.

https://en.wikipedia.org/wiki/Special:CreateAccount?returnto=Wikipedia:Why_create_an_account%3F


Quando estiver 
logado, abra um 
artigo da Wikipedia 
como esse. 

Você verá três guias 
no canto superior 
direito da tela: ler, 
editar e visualizar 
histórico. 

Orientando-se em uma página da Wikipédia

https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_hooks


Você pode clicar no 
botão histórico de 
visualizações para ver 
um "histórico de 
revisão" completo de 
todas as edições que 
foram feitas na página 
desde a sua criação.

A página do histórico de visualizações



Na primeira vez que você clicar aqui, 
terá a opção de acessar o editor 
visual. Vá em frente e clique em 
Mudar para o editor visual.

Usando o Editor Visual

Clique na guia 
Editar código 
fonte. 
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Bem-vindo à página de edição - seu espaço de trabalho principal no 
editor! Você verá que pode digitar diretamente no conteúdo da página. A 
barra de ferramentas superior é sua amiga. Ele fornecerá ferramentas 
adicionais para editar e publicar suas edições. Vamos ver o que tem para 
oferecer!

A página Editar Editor Visual
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Use esses botões para 
formatação de texto 
(como adicionar 
cabeçalhos e texto em 
negrito ou itálico)

A barra de ferramentas: formatação de texto
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A barra de ferramentas: links e citações

Use este botão para 
adicionar hiperlinks

Use este botão para adicionar 
citações, manualmente ou com o 
criador de citações automáticas
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A página de discussão
Clique na guia 
Discussão no canto 
superior esquerdo 
para acessar a 
página de 
discussão de um 
determinado artigo. 
Esta página oferece 
um espaço para os 
editores discutirem 
as alterações feitas 
em um artigo.

Quando estiver em uma página de discussão, você poderá 
clicar em Editar código fonte ou Nova seção para fazer 
alterações. Você também pode clicar em  “ver histórico” 
para ver as edições da página de discussão


