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de testes
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Passo 1 Encontre sua página de usuária
Você pode encontrar sua 
página de usuária no topo de 
qualquer página da Wikipédia. 
Você pode ver que seu link de 
nome de usuária é vermelho. 
Na Wikipédia, links vermelhos 
significam que uma página 
não existe.

Para criar sua página de 
usuária, basta clicar no link 
vermelho e você será 
solicitada a criá-la.
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Crie sua página de usuário

Para criar sua página de usuário, 
clique em Iniciar a página Usuário: * 
YourUserName *



5

A janela de avisos
Sua janela de avisos pode 
aparecer quando você 
abre esta página (e outras 
páginas). Esses alertas 
estão lembrando que você 
não deve elaborar artigos 
na sua página de usuária. 
Depois de lê-los, você 
pode clicar no x da janela 
ou clicar fora dela para 
fechá-la.
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Bem-vinda à sua própria página de usuária...
Este é o espaço para 
escrever sobre você e suas 
atividades de edição.

Adicione apenas 
informações sobre si 
mesma, se desejar. 
Lembre-se de que criar um 
nome de usuário anônimo 
pode ajudar a garantir a 
privacidade ao 
compartilhar informações 
sobre você nesta página.
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Vamos editar sua página de usuária!

Não sabe o que 
escrever? Você pode 
começar com isso!



Publique suas edições

Clique em Publicar página 
no canto superior direito para 
publicar! 

Adicione um resumo 
simples como "Criando 
página de usuária" e clique 
em Publicar página

Creating user page



Encontre sua página de testes
Clique em Página de testes no menu 
superior para acessar sua página de testes.
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Bem-vinda à sua página de testes!
Sua página de testes é 
como um espaço em 
branco gigante só seu, 
onde você pode praticar a 
edição. 

É um ótimo lugar para 
você experimentar e 
aprender, sem a pressão 
de trabalhar em uma 
página pública!



Edite na sua página de testes

Use sua barra de 
ferramentas para 
adicionar cabeçalhos e 
alterar a formatação 
de texto

Clique e digite 
nesta área 
adicionar texto
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Edição prática

Você pode ir a uma página da 
Wikipédia como essa e, em 
seguida, selecione e copie o 
conteúdo dele

Cole o conteúdo na sua página de 
testes. Você pode brincar com este 
texto (ou texto de qualquer artigo!) 
Para experimentar a formatação.

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


Ajuda! 

Você sempre pode consultar a seção Ajuda enquanto está 
se acostumando a fazer edições. Clique no ícone do ponto 
de interrogação na barra de ferramentas para encontrar 
links relevantes. 



Não se esqueça...

Certifique-se de clicar no 
botão Publicar para salvar e 
publicar suas alterações  

Use essas guias para se 
mover entre as 
visualizações de 
leitura e edição da sua 
página de testes.


