Português
Como traduzir páginas da web e documentos usando o Google
Traduzir sites
1. No seu computador, vá para o Google Translate.
2. Na caixa de texto, insira um URL.
3. Para escolher o idioma para o qual você deseja traduzir, no canto superior direito, clique na seta Para
baixo.
4. À direita, clique no URL que aparece. O URL abrirá uma nova guia e o site será traduzido.
Dica: você também pode traduzir no seu navegador. Saiba como o Chrome traduz páginas da web para você.
Traduzir documentos
Você pode converter documentos com tamanho de até 10 MB e em qualquer um destes formatos: .doc,
.docx, .odf, .pdf, .ppt, .pptx, .ps, .rtf, .txt, .xls, .xlsx.
1. No seu computador, vá para o Google Translate.
2. No canto superior esquerdo, clique em Documentos.
3. Clique em Navegar no seu computador e encontre o arquivo que deseja traduzir.
4. Para escolher o idioma para o qual você deseja traduzir, no canto superior direito, clique na seta Para
baixo.
5. Clique em Traduzir.
Você pode traduzir documentos apenas em telas médias e grandes. Alguma formatação original pode ser
perdida após a tradução.
Traduzir páginas da web no Chrome
Quando você encontra uma página escrita em um idioma que não entende, pode usar o Chrome para
traduzir a página.
1. No seu computador, abra o Chrome.
2. Vá para uma página da Web escrita em outro idioma.
3. Na parte superior, clique em Traduzir.
4. O Chrome traduzirá a página da web desta vez.
Não está funcionando? Tente atualizar a página da web. Se ainda não estiver funcionando, clique com o
botão direito do mouse em qualquer lugar da página. Em seguida, clique em Traduzir para [idioma]

NOVO! Toque para Traduzir
Agora, o Google Tradutor funciona em qualquer aplicativo móvel para Android e Apple, basta acessar o
Google play ou a App Store para fazer o download

Para mais informações, visite https://translate.google.com/intl/en/about/

