Como juntar arquivos e compactar pastas
Passo 1: Fazer o download e a instalação de um compactador de arquivos.
Antes de realizar esse passo, certifique-se de que o computador
utilizado não possua um compactador de arquivos. As opções mais comuns
são o WinRAR, WinZip e o 7-zip. Se o computador tiver algum desses
programas instalados, pule para o passo 2.
A opção mais frequente para compactar arquivos é o WinRAR, farei
esse manual baseado nele.
A primeira etapa para instalação do WinRAR é acessar o site oficial
do programa. O endereço é: https://www.win-rar.com/
Acessado o site, vocês deverão se deparar com a seguinte tela:

A segunda etapa é clicar na opção abaixo do botão azul, no canto
direito do ecrã: “click here for 32bit version”. Caso você saiba que o seu
sistema operacional é 64-bit, pode fazer o download no próprio botão azul.
Agora, se você não tem essa informação, siga a instrução anterior dada
aqui, visto que ela servirá para todos os casos.

Ao fazer isso, vocês seguirão para a seguinte página:

Agora, vocês deverão clicar no botão azul, que está na parte inferior
da tela.
Nesse passo, o navegador iniciará o download. Caso isso não ocorra
automaticamente, talvez seja necessária alguma permissão. Se for o caso,
aparecerá alguma notificação para que o download se inicie. Basta aceitála. Contudo, geralmente isto não é necessário.
Uma vez realizado o download, vocês deverão acessar a pasta na qual
o arquivo foi baixado. Em geral, esta pasta costuma ser a ‘Downloads’. Caso
vocês tenham selecionado outro diretório para que o navegador salve os
arquivos baixados, o programa estará nesse espaço.
Aberta a pasta onde o arquivo está baixado, vocês terão uma visão
parecida com essa:

Dê um duplo clique em ‘wrar590’. Esse arquivo é o próprio instalador
do WinRAR.

Deverá aparecer uma janela que solicita a permissão do programa
para fazer alterações no seu dispositivo. Clique no botão SIM.
A seguir, siga as imagens:

Pronto, o WinRAR já está instalado em seu computador.

Passo 2: Compactar arquivos.
Esse passo é bem simples. Primeiro, crie uma pasta separada, com
todos os arquivos que você deseja compactar. A seguir, siga os passos do
exemplo.
Exemplo: Suponhamos que você deseja enviar os arquivos 1, 2 e 3.

Contudo, você deseja que todos eles fiquem em uma só pasta
compactada. Vejamos como isso deve ser feito:
Crie uma pasta e escolha um nome. Aqui usarei “compacta”.

Em seguida, mova ou copie todos os arquivos para dentro desta pasta
recém-criada.
Feito isso, clique com o botão direito sobre a pasta. Se você seguiu
os passos anteriores, aparecerá a seguinte tela:

Agora, você deve selecionar a opção: Add to “compacta.rar”.
Observe que a palavra compacta será diferente caso você tenha nomeado
a pasta de outra forma. Se você a nomeou como arquivos, a opção será:
Add to “arquivos.rar”. O importante é que você selecione essa opção.
Aparecerá uma tela de carregamento e uma nova pasta terá surgido:

Se você der um duplo clique nessa pasta .rar recém-criada, verá que
a pasta original estará contida nela:

Novamente, ao dar um duplo clique, verá os arquivos:

Isso garante que o conteúdo foi, de fato, compactado. Agora, você
pode fechar essa janela e voltar a pasta onde realizamos a compactação.

Passo 3: Enviar a pasta compactado por e-mail.
Por fim, basta selecionar a pasta .rar criada e enviá-la em anexo por
e-mail. No caso exemplo, seria a pasta “compacta.rar”. Note pela imagem,
que essa pasta tem um ícone de três livros selados.

