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TUTORIAL DE INSTALAÇÃO E USO DO 
GOOGLE DRIVE 

 
O que é o Google Drive? 
 O Google Drive é um serviço em nuvens do Google que permite armazenar 
conteúdos (textos, áudios e vídeos) e acessar esses conteúdos de qualquer sistema 
computacional (computador, tabletes, celulares, ipads dentre outros) conectado a internet, 
possibilitando assim fazer upload e download de tais documentos, bem compartilhando-
os para atividades colaborativas online. 

 
Instalando o serviço Google Drive? 
 Para usar o serviço Google Drive, siga os passos abaixo. 
 
Passo 1: Acessar sua conta do Gmail (Figura 1) 
 

 
Figura 1: Janela de login do Gmail. 

 
Passo 2: Depois que acessar a conta do Gmail, clicar no botão Drive (Figura 2). 
 

 
Figura 2: Janela de ícones de ferramentas do Google. 

 
Passo 3: Após clicar no botão Drive, surgirá a janela mostrada na Figura 3. 
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Figura 3: Janela do Google Drive. 

 
Passo 4: A partir da Janela do Google Drive, clicar no botão Faça o download do Google 
Drive para PC, de forma a baixar o arquivo googledrivesync.exe. Após que clicar no 
botão, aparecerá a janela ilustrada abaixo. Salvar o arquivo googledrivesync.exe em sua 
uma pasta de sua preferência, conforme ilustra a Figura 4. 
 

 
 

Figura 4: Janela de Salvar como. 
 

Passo 5: Depois que terminar o download, vá até a pasta onde você salvou o arquivo 
googledrivesync.exe e dê um clique duplo sobre ele para instalar o programa. Ver a 
lustração da Figura 5. 
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Figura 5: Localizando o arquivo de instalação googledrivesync.exe 
 

Passo 6: Depois de clicar duas vezes sobre o arquivo de instalação do Google Drive, 
aparecerá a janela mostrada na Figura 6. 
 

 
Figura 6: Janela de instalação do Google Drive. 

 
 Após o término da instalação do programa googledrivesync.exe surgirá a janela 
ilustrada na Figura 7. 

 

 
 

Figura 7: Janela do Google Drive após o término da instalação do programa. 
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Como usar o serviço Google Drive? 
 Para começar a usar os recursos do Google Drive, siga as instruções dos passos 
abaixo: 
 
Passo 7: Logar no Google Drive conforme ilustra a sequência de Figuras da Figura 8 e 
seguir as orientações interativas. 
 

 
 

Figura 8.a: Janela inicial de login da conta Gmail através da qual permitirá acesso ao 
serviço Google Drive.  

 

 
 

Figura 8.b: Janela inicial de configuração do Google Drive no computador do usuário. 
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Figura 8: Janelas final de configuração do Google Drive no computador do usuário. 
Perceba que após o término, o usuário deve clicar no botão Iniciar sincronização. 

 
Passo 8: Visualizando a pasta Google Drive. 
 Existem várias formas para se visualizar a pasta do Google Drive. São elas: 

(i) Ícone de atalho na área de trabalho, conforme ilustra a Figura 9 abaixo. 
 

 
   

Figura 9: Ícone do Google Drive mostrando como acessar e mostrar seu conteúdo. 
 

(ii) Através do Windows Explorer (ou Explorador de Arquivos). Veja as 
instruções ilustradas na Figura 10 abaixo. 
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Figura 10: Janela do Windows Explorer Pasta Google Drive, Subpastas e 

Arquivos da subpasta Docs. 
 

(iii) Através da ferramenta Pesquisar do Windows 8 ou outra similar de versões 
anteriores, conforme ilustra a Figura 11 abaixo. 

 

 
Figura 11: Janela de localizando Aplicativos através da ferramenta Pesquisar do 

Windows 8 ou de outra similar de versões anteriores. 
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Fazendo backup de arquivos para o Google Drive 
 Para fazer backups de seus arquivos no Google Drive, proceda da seguinte forma, 
conforme os passos e Figuras ilustrativas abaixo:  
 
Passo 1: Abrir a pasta do Google Drive no computador (Figura 12). Recomendação: Crie 
pastas e subpastas específicas para colocar seus backups. Para criar uma pasta, basta clicar 
na coluna da direita da pasta Google Drive e clicar com o botão e direito do mouse e 
escolher menu Novo e depois Pasta. 
  

 

 
Figura 12: Árvore de arquivos e diretórios da pasta Google Drive. 

 
Passo 2: Depois que forem criadas as pastas e subpastas, basta copiar os arquivos para 
essas pasta e depois é só acessar o Google Drive pela web para ver todos seus backups 
em nuvem. A maneira default (padrão) para acessar o Google Drive pela web é através 
do Gmail, conforme ilustram os subpassos a seguir: 

Passo 2.1: Acessar sua conta de Gmail (www.gmail.com) , conforme ilustra a 
Figura 13. 

 

 
 

Figura 13: Janela de acesso do Gmail após que carregar a página 
www.gmail.com  
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 Passo 2.2: Após acessar a conta de Gmail, a partir do Passo 2.1, proceder da forma 
que é ilustrada na Figura 14. 
 

 
Figura 14: Janela do Gmail e em detalhe o serviço Drive. 

 
 Passo 2.3: Após que você clicar no botão Drive, você automaticamente já 
observará seus arquivos de backup em nuvem, conforme ilustra a Figura 15 (nesse caso, 
são visualizados meus arquivos de backup no meu Google Drive). 
 

 
 

Figura 15: Backup de arquivos no Google Drive. 
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Compartilhando seus arquivos no Google Drive 
 O Google Drive oferece a possibilidade de você compartilhar (compartir, 
partilhar) seus documentos armazenados em nuvens com outros usuários que você 
permitir acesso. São dois tipos de compartilhamento: Compartilhar e Colaboradores por 

e-mail. A diferença entre os dois tipos está apenas na forma de utilização do documento. 
Na forma Compartilhar, você apenas compartilha os documentos com os usuários que 
você der permissão de acesso e no Colaboradores por e-mail, você permite que outros 
usuários editem seus arquivos e possam fazer alguma colaboração de escrita, sugestões e 
alterações nos mesmos. Veja nas interfaces ilustrativas das Figuras 16, 17 e 18 como usar 
esses dois recursos do Google Drive. 
 

 
Figura 16: Instruções para compartilhar documentos a partir do Google Drive na Web. 

 
 Após clicar em Compartilhar..., surgirá o submenu com as opções de 
Compartilhamento, conforme ilustra a Figura 17. 
 

 
Figura 17: Opções do recurso Compartilhar... do Google Drive. 

 
 Dá Figura 17, percebemos que o recurso Compartilhar... oferece duas opções de 
compartilhamento já descritos acima: Compartilhar... e Colaboradores por e-mail.... A 
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Figura 18 ilustra cada opção dessa. Escolha a que mais lhe atenda para cada contexto de 
compartilhamento de seus documentos. 
 

 
Figura 18: Interface da opção Compartilhar... do Google Drive na Web. 

 
 Após aplicar todas as opções desejadas para o compartilhamento dos documentos 
no Google Drive, você já poderá usufruir dos recursos do Google Drive. Os 
procedimentos para o outro tipo de compartilhamento Colaboradores por e-mail... seguem 
os mesmos passos ou semelhanças dos mostrados na Figura 18. 
 
 Na Figura 19 é ilustrado o uso do compartilhamento de documentos do meu 
Google Drive com alguns dos meus contatos, bem como outras opções de 
compartilhamento, tais como segurança de edição e em redes sociais.  
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Figura 19: Interface de configuração do recurso de Compartilhar... do Google Drive.  
 
 Na Figura 20 é ilustrada a interface de configuração de como fica o acesso ao 
conteúdo compartilhado do Google Drive aos usuários autorizados. 

 
Figura 20: Interface de configuração após compartilhamento de conteúdos do Google 

Drive a usuários autorizados. 
 

 Após todas as configurações do recurso Compartilhar..., você basta apenas aplicar 
clicando no botão concluído e pronto. Você está pronto para acessar e dá permissão de 
acesso ao seu Google Drive pela Web. 
 
 
 

Fim do tutorial!!!! 
 
 
 


