
 

 

Dando uma volta na Área 

de trabalho 
 

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 muitas 

informações úteis para personalizar o seu PC.  

Ele cobre os tópicos que Andy Sweet mostrou para você neste vídeo: Dando uma volta na Área de 

trabalho. 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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Fixar um programa na barra de 

tarefas 
Você pode fixar um programa diretamente na 

barra de tarefas para poder abri-lo de 

maneira rápida e conveniente, em vez de ter 

procurar o programa no menu Iniciar todas as 

vezes. Veja como: 

 Se o programa não estiver em 

execução, clique no botão Iniciar, 

clique em Todos os programas, 

localize o programa desejado, clique nele com o botão direito e 

clique em Fixar na Barra de Tarefas.  

 Se o programa já estiver em execução, clique com o botão direito no botão do programa na 

barra de tarefas e clique em Fixar este programa na barra de ferramentas.  

 

Reorganizar botões na barra de 

ferramentas 
Você pode rearranjar e organizar os botões de 

programas na barra de tarefas para que eles 

apareçam na ordem de sua preferência.  

Para reorganizar a ordem dos botões de programas 

na barra de tarefas, basta arrastar um botão de sua 

posição atual para uma posição diferente na barra 

de tarefas.  

 

Usando as Listas de Atalhos 

Listas de Atalhos são listas de itens recentes, como arquivos, 

pastas ou sites, organizados pelo programa usado para abri-los.  

Você pode abrir programas, itens recentes e itens favoritos 

usando as Listas de Atalhos, para que você possa acessar 

rapidamente os itens que você usa todo dia. Veja alguns jeitos 

de usar Listas de Atalhos: 
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Para abrir um item de uma Lista de Atalhos 

Você pode visualizar a Lista de Atalhos e abrir itens tanto da barra de ferramentas quanto do menu 

Iniciar. Veja como: 

 Clique com o botão direito do mouse no ícone do programa, na barra de tarefas, e clique no 

item. 

- ou - 

 Clique no botão Iniciar, aponte para um programa fixado ou usado recentemente, aponte para 

ou clique na seta próxima ao programa e clique no item.  

Para fixar e desafixar um item em uma Lista de 

Atalhos 

Você pode fixar seus itens favoritos a uma Lista de Atalhos, para que 

sempre apareçam na parte de cima da lista. Assim, você sempre terá 

acesso rápido e fácil ao arquivo. Veja como: 

 Para fixar um item a uma Lista de Atalhos, abra a Lista de 

Atalhos de um programa, aponte para o item, clique no ícone 

do pino e clique em Incluir nesta lista.  

 Para remover um item de uma Lista de Atalhos, abra a Lista de 

Atalhos de um programa, aponte para o item, clique no ícone 

do pino e clique em Tirar desta lista. 

Para alterar a ordem dos itens em uma Lista de Atalhos 

Para alterar a ordem de itens fixados ou itens recentes, abra a Lista de Atalhos e arraste o item para 

uma posição diferente.  

Para remover um item recente de uma Lista de 

Atalhos 
Para remover totalmente um item recente de uma Lista de 

Atalhos, abra essa lista, clique com o botão direito no item e clique 

em Remover desta lista.  

Não se preocupe: isso não vai excluir o arquivo, ele apenas será 

removido da Lista de Atalhos. Na próxima vez que você abrir esse 

item, ele poderá reaparecer na Lista de Atalhos.  
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Ajustar uma janela na lateral 

Você pode usar Snap para organizar janelas lado a lado, o que pode 

ser especialmente útil ao comparar dois documentos ou ao arrastar 

arquivos de um lugar para outro. Veja como: 

1. Arraste a barra de título de uma janela para a esquerda ou a 

direita da tela até ser exibido um contorno da janela 

expandida. 

2. Libere a barra de título para expandir a janela. 

3. Repita as etapas 1 e 2 com outra janela para organizar as 

janelas lado a lado. 

Para retornar a janela ao tamanho original, arraste a barra de título 

da janela na direção oposta à parte superior da área de trabalho e, 

em seguida, solte.  

 

Ajustar uma janela verticalmente 

Você pode usar o Snap para expandir janelas verticalmente, o que pode 

ser muito útil para ler documentos mais longos. Veja como: 

1. Aponte para a borda superior ou inferior da janela aberta até o 

ponteiro mudar para uma seta de duas pontas. 

2. Arraste a borda da janela para a parte superior ou inferior da tela 

para expandir a janela para a altura total da área de trabalho. A 

largura da janela não é alterada. 

Para retornar a janela ao tamanho original, arraste a barra de título em 

direção oposta ao topo da área de trabalho ou arraste a borda inferior da 

janela em direção oposta à parte inferior da área de trabalho. 
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Ajustar uma janela na parte de cima 

Você pode usar o Snap para maximizar uma janela, podendo se 

concentrar melhor nela, sem se distrair com outras janelas 

abertas. Veja como: 

1. Arraste a barra de título da janela para a parte de cima da 

tela até aparecer um contorno da janela expandida.  

2. Solte a barra de título para expandir a janela, que 

preencherá toda a área de trabalho. 

Para retornar a janela ao tamanho original, arraste a barra de 

título da janela em direção oposta à parte superior da tela. 

 

Minimizar janelas abertas usando o Aero Shake 

Você pode usar Aero Shake para 

minimizar rapidamente todas as janelas 

abertas exceto a que você quiser. Depois, 

você pode restaurar todas as janelas, com 

a mesma facilidade. Veja como: 

1. Na janela que você deseja manter 

aberta, arraste (ou sacuda) a barra 

de título de um lado para o outro, 

rapidamente. 

2. Para restaurar as janelas 

minimizadas, sacuda a janela aberta novamente. 


