
Visão geral da área de trabalho 
Crie e manipule documentos e arquivos usando vários elementos, como painéis, barras e janelas. Qualquer 
organização desses elementos é denominada área de trabalho. Ao iniciar pela primeira vez um componente 
do Adobe Creative Suite, você verá a área de trabalho padrão, que pode ser personalizada para as tarefas 
que serão realizadas nesse local. Por exemplo, é possível criar uma área de trabalho para edição e outra para 
visualização, salvá-las e alternar entre elas durante o trabalho.
 É possível restaurar a área de trabalho padrão em qualquer momento escolhendo a opção padrão no menu 
Windows > Área de trabalho.
Embora as áreas de trabalho padrão variem no Flash, no Illustrator, no InCopy, no InDesign e no Photoshop, 
os elementos são manipulados de maneira muito semelhantes nesses aplicativos. A área de trabalho padrão 
do Photoshop é típica:
A barra de menus na parte superior organiza comandos sob menus.

O painel Ferramentas (denominado paleta Ferramentas no Photoshop) contém ferramentas para a criação 
e edição de imagens, arte-final, elementos de página e assim por diante. As ferramentas relacionadas são 
agrupadas.

O painel de controle (denominado barra de opções no Photoshop) exibe opções para a ferramenta seleciona-
da atualmente. (o Flash não tem painel de controle.)

A janela do documento (denominada Estágio no Flash) exibe o arquivo no qual você está trabalhando.

Os Painéis (denominados paletas no Photoshop) ajudam a monitorar e modificar o trabalho. Os exemplos in-
cluem a Linha do Tempo no Flash e a paleta Camada no Photoshop. Determinados painéis são exibidos por 
padrão, mas qualquer painél pode ser adicionado quando selecionado no menu Janela. Muitos painéis têm 
menus com opções específicas do painel. Os painéis podem ser agrupados, empilhados ou encaixados.

Visualizar gráfico inteiro

Área de trabalho padrão do Photoshop

A. Janela do documento
B. Encaixe de painéis recolhidos em ícones
C. Barra de título do painel
D. Barra de menus
E. Barra de opções
F. Paleta Ferramentas
G. Botão Recolher em Ícones
H. Três grupos de paletas (painéis) em encaixe vertical


