
Criando sites com 

Wordpress



Wordpress

 Com a evolução da internet a necessidade por um painel administrativo 

nos sites é cada vez maior. 

 O WordPress é uma plataforma de criação de sites e blogs para 

publicação pessoal, com foco na estética, nos padrões web e na 

usabilidade. 

WordPress está presente em mais de 33% 

de todos os sites da internet
Fonte: https://www.hastedesign.com.br/novidades/13-grandes-sites-brasileiros-feitos-
com-wordpress/

https://www.hastedesign.com.br/novidades/13-grandes-sites-brasileiros-feitos-com-wordpress/
https://www.hastedesign.com.br/novidades/13-grandes-sites-brasileiros-feitos-com-wordpress/


Wordpress

 O WordPress é uma plataforma que permite a você criar um blog ou um 

site de forma simples e fácil. Através do login em um painel de 

administração, o usuário pode modificar cores do site, fontes, informações 

do cliente, e publicar conteúdo em forma de posts ou páginas. 

 Essa plataforma é chamada de CMS (Content Management System) ou 

sistema de gerenciamento de conteúdo. O WordPress, é open source

(código aberto); isso significa que ele pode ser baixado e alterado.



Wordpress

 Exemplos de sites construídos e administrados com o Wordpress:

 http://rockinrio.com/rio/pt-BR

 https://dafitimag.dafiti.com.br/

 http://giselebundchen.com/

 http://super.abril.com.br

 https://www.toyota.com.br

http://rockinrio.com/rio/pt-BR
https://dafitimag.dafiti.com.br/
http://giselebundchen.com/
http://super.abril.com.br/
https://www.toyota.com.br/


Wordpress

 É gratuito, totalmente editável, precisa ser hospedado (gratuitamente ou 

pago), precisa de um domínio (gratuitamente ou pago).

 É personalizável: comentários, plugins, temas e personalização, 

HTML/CSS/JavaScript

 É responsivo

 Possui integração de mídia social

 É desenvolvido em PHP e MySQL



Wordpress

 Existem duas formas de você utilizar o WP. 

 No site wordpress.com você pode criar um site gratuito com apenas 

alguns cliques, porém seu site vai ter o subdomínio .wordpress.com (por 

exemplo: regilan.wordpress.com).

 A segunda forma é utilizar o wordpress.org. Nesse site é possível fazer o 

download dos arquivos de instalação do WordPress e instalar a 

plataforma em sua própria hospedagem, ou ainda num servidor local 

para testes ou intranet. A vantagem é que você tem controle total da 

plataforma, podendo alterar código e fazer backup dos seus arquivos e 

banco de dados. 



INSTALAÇÃO DO 

WORDPRESS



Instalação do Wordpress

 Para instalar o WordPress você vai precisar de um servidor apache (PHP) e 

um banco de dados MySQL. 

 Existem hospedagens que já oferecem tudo e instalado, você só precisa 

instalar os arquivos e banco de dados do WP; existem ainda hospedagens 

que já possuem instaladores, para instalar o WP com alguns cliques. 



Instalação do Wordpress: 1º passo

 Para baixar o arquivo de instalação do WordPress. Abra seu navegador 

de Internet e acesse o link abaixo: 

https://br.wordpress.org/



Instalação do Wordpress: 1º passo

 Após ter efetuado o Passo 1, você terá sido redirecionado para a área de 

download do WordPress. Baixe o arquivo zip do instalador, tomando 

cuidado para fazer download do release (versão) mais recente.

 Após ter concluído o download, descompacte o arquivo, extraindo a 

pasta wordpress que está dentro dele para o seu servidor local: 

C:\wamp\.... 

OBSERVAÇÃO: Para instalar o WP localmente é necessário 

configurar um servidor WEB com suporte a PHP e um servidor 
MySQL. Podemos usar o XAMMP ou WAMP.



Instalação do Wordpress: 1º passo



Instalação do Wordpress: 2º passo

 O próximo passo após colocar os arquivos no servidor local ou remoto, é 

criar uma base de dados. Podemos usar o administrador de banco de 

dados do XAMMP (PHP MYADMIN).  Para isso clique no botão ADMIN do 

painel do MYSQL.

OBSERVAÇÃO: É NECESSÁRIO INICIAR OS SERVIÇOS DO APACHE 

E MYSQL



Instalação do Wordpress: 2º passo



Instalação do Wordpress: 3º passo

 Renomeie o arquivo wp-config-sample.php para wp-config.php.

 Abra o arquivo wp-config.php em um Editor de Texto e preencha os seus 

dados de banco de dados, conforme apresentado na imagem abaixo.



Instalação do Wordpress: 4º passo

 Execute o script de instalação do WordPress, acessando wp-

admin/install.php no seu navegador.

 Se você instalou o WordPress no diretório raiz, você deve visitar: 

http://exemplo.com/wp-admin/install.php

 Se você instalou o WordPress em seu próprio sub-diretório chamado blog , por 

exemplo, você deve visitar: http://exemplo.com/blog/wp-admin/install.php



Instalação do Wordpress: 4º passo



Instalação do Wordpress: 4º passo



Personalização 

do site



Só mais um site WordPress



Acesso administrativo



Painel administrativo



Temas

 O WP permite a você escolher templates ou temas para modificar a 

aparência e o design do seu site. Existem tanto templates gratuitos como 

pagos, e a diferença está nas funcionalidades que aquele template

oferece e no nível de profissionalismo. 

 Para escolher um template gratuito você pode acessar o diretório de 

temas do WordPress. 



Temas



Temas



Plugins

 É possível também utilizar plugins para aumentar as funções do seu site, 

como por exemplo, exibir uma lista de fotos do seu instagram, criar um 

formulário para captura de e-mails ou exibir um pop-up para os visitantes 

quando seu site é visualizado. 

 Existem milhares de plugins gratuitos para download no repositório de 

plugins do WordPress, e é possível também adquirir plugins pagos 

desenvolvido por programadores.



Plugins



Widgets

 Os widgets são áreas customizáveis dentro de um tema, normalmente nas 

laterais, rodapé ou topo, que permitem que sejam adicionados recursos 

visuais ao seu tema. 

 O WordPress já vem com alguns widgets padrões como: lista de 

categorias, lista de posts recentes, nuvem de tags, HTML personalizado e 

etc. Mais widgets podem ser adicionados por meio de plugins que 

venham com a opção de adicionar widget.



Widgtes



Menus

 O WP permite que você tenha controle sobre os menus do seu site ou blog. Você pode 

adicionar os links desejados, sejam páginas, artigos do blog, categorias ou links personalizados. 



Postagens



Postagens

 Adicionar novo

 Categorias

 Divisão - Organização no site e páginas de localização do conteúdo

 Tags - Otimização com palavras chaves para os mecanismos de busca -

Subcategorias



Biblioteca de mídia

 A Biblioteca controla vários aspectos relacionados a imagens e mídia 

usadas quando se cria postagens e páginas. 

 Essa ferramenta é composta basicamente por adição de imagens, 

áudios, vídeos e documentos e URL. 

 E também contém um botão de adicionar conteúdo através da URL (link). 



Páginas

 No WordPress, você pode criar posts e páginas. Postagens aparecem 

automaticamente em ordem cronológica inversa na página inicial do seu blog. 

Páginas, por outro lado, são para conteúdo estático. 

 As páginas podem ser acessadas através de menus na página principal.

 Páginas ficam fora da cronologia normal do blog e muitas vezes são utilizadas 

para apresentar informações sobre você ou seu site, o que é de alguma forma 

atemporal - informação que são sempre aplicáveis. Você pode usar páginas 

para organizar e gerenciar qualquer quantidade de conteúdo.



Outros recursos

 Comentários

 Usuários

 Ferramentas


