
Compartilhando Arquivos com 

o Grupo Doméstico 
 

Novo no Windows 7? Mesmo que ele tenha muito em comum com a versão do Windows que você 

usava antes, você ainda pode precisar de uma ajuda para fazer tudo direitinho. Este guia contém 

informações úteis sobre compartilhar arquivos com outras pessoas na sua rede doméstica.  

Ele cobre os tópicos que Paul Pardi mostrou para você neste vídeo: Compartilhando arquivos com o 

Grupo Doméstico. http://windows.microsoft.com/get-started 

Use este guia como uma referência para explorar o que você pode fazer com o Windows 7.  
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Compartilhar arquivos usando as pastas públicas 

Você pode compartilhar arquivos com outros usuários, no mesmo 

computador, colocando esses arquivos em uma pasta pública. Veja 

como: 

1. Clique no botão Iniciar e, na caixa de pesquisa, digite Pública.  

2. Clique em Ver mais resultados e, na lista de resultados, dê um 

duplo-clique em Pública. 

3. Escolha a pasta pública que combina melhor com o tipo de 

arquivo que você deseja compartilhar e arraste seus arquivos e 

pastas para essa pasta.  

 

Criar um grupo doméstico 

Usando um grupo doméstico, você pode compartilhar arquivos com outras pessoas no seu grupo 

doméstico, sem ter que ficar movendo esses arquivos para todos os cantos. Se não houver um grupo 

doméstico na sua rede, você terá que criar um.  Veja como: 

1. Clique no botão Iniciar e  clique em Painel de Controle.  

2. Na caixa de pesquisa, digite grupo doméstico e clique em Grupo Doméstico. 

3. Na página Compartilhar com outros computadores domésticos que estejam executando o 

Windows 7, clique em Criar um grupo doméstico.  

4. Marque as caixas de seleção dos itens que você gostaria de compartilhar, clique em Avançar e em 

Concluir. 

5. Na página Alterar configurações do grupo doméstico, clique em Cancelar. 
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Ingressar em um grupo doméstico  

Se já houver um grupo doméstico na sua rede, você poderá ingressar nele para compartilhar arquivos ou 

a sua impressora com outras pessoas - e até mesmo transmitir música, vídeo e imagens para outros no 

seu grupo doméstico. Veja como fazê-lo: 
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1. Em um computador que não tenha sido usado para criar o grupo doméstico, clique no botão 

Iniciar e em Painel de Controle.  

2. Na caixa de pesquisa, digite grupo doméstico e clique 

em Grupo Doméstico.  

3. Na página Compartilhar com outros computadores 

domésticos que estejam executando o Windows 7, 

clique em Ingressar agora. 

4. Marque as caixas de seleção dos itens que você gostaria de compartilhar e clique em Avançar. 

5. Na página Digite a senha do grupo doméstico, digite a senha que você recebeu da pessoa que 

criou o grupo doméstico e clique em Avançar.  

6. Na página Você ingressou no grupo doméstico, clique em Concluir. 

7. Na página Alterar configurações do grupo doméstico, clique em Cancelar. 

Observações 

Se você não vir a opção para ingressar em um grupo doméstico, é porque ainda não foi criado 

um. 

Se você não tiver recebido a senha, peça ao criador do grupo doméstico para abrir o Grupo 

Doméstico no computador dele e clique em Exibir ou imprimir a senha do grupo doméstico. 

 

Exibir arquivos compartilhados 

Após você ingressar em um grupo doméstico (e dependendo das suas 

permissões), você poderá ver ou alterar arquivos que outros 

compartilharam. Veja como: 

1. Clique no botão Iniciar e em Computador.  
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2. Em Grupo Doméstico, selecione o computador que tem os arquivos que você deseja ver ou alterar. 

3. No painel das bibliotecas (acima da lista de arquivos), clique em um ícone na lista Organizar por.  

 

Transmitir mídia 

Você pode transmitir mídia, como fotos e música, diretamente para programas e dispositivos 

compatíveis na sua rede. Esse processo é chamado streaming. Veja como fazer: 

4. Clique no botão Iniciar e clique em Painel de Controle.  

5. Na caixa de pesquisa, digite grupo doméstico e clique em Grupo Doméstico.  

6. Marque a caixa de seleção Compartilhar minhas fotos, músicas e vídeos com dispositivos na minha 

rede doméstica e clique em Salvar Alterações. 

  

7. Em outro computador que tiver ingressado no seu grupo doméstico, abra o Windows Media Player, 

clicando no botão Iniciar, em Todos os Programas e em Windows Media Player. 

Se o Player estiver aberto no modo Em Execução, clique no botão Alternar para Biblioteca, no canto 

direito superior do Player. 

8. Em Outras Bibliotecas, clique no computador que está transmitindo a mídia e dê um duplo-clique 

em uma categoria, para ver que mídia está disponível. 

 

 


