
Localizando seus Arquivos 
 

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 sobre encontrar os seus arquivos.  

Ele cobre os tópicos que David Washington mostrou para você no vídeo Localizando seus arquivos: 

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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Organizar arquivos em uma biblioteca 

Você pode organizar os arquivos em uma biblioteca, 

usando várias propriedades. Veja como: 

1. Clique no botão Iniciar e em Documentos, Música ou 

Imagens. 

2. No painel da biblioteca (acima da lista de arquivos), 

clique no menu Organizar por e clique em uma 

propriedade. As propriedades disponíveis serão 

diferentes, dependendo da biblioteca em que você 

estiver. 

 

Use os filtros de pesquisa para localizar 

um arquivo na biblioteca Documentos 

Ao pesquisar em uma biblioteca, você pode usar filtros 

para limitar seus resultados.  

1. Clique no botão Iniciar e em Documentos.  

2. Clique na caixa de pesquisa, na parte de cima da 

janela, clique em um filtro de pesquisa (como Data 

da modificação) e clique em um item (como uma 

data ou intervalo de datas) para limitar a sua 

pesquisa. 

3. Se necessário, digite uma ou mais palavras na caixa 

de pesquisa, para limitar ainda mais a sua pesquisa. 

4. Nos seus resultados de pesquisa, clique no arquivo 

e clique no botão do painel Visualizar, para visualizar o arquivo e certificar-se de que esse é o 

correto. 



Localizando seus arquivos 

Página | 3  
© 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. 

 
 

 Incluir uma pasta na biblioteca Imagens 
Se você armazenar algumas imagens no seu 

computador e outras em um disco rígido externo, 

você poderá incluir a pasta desse disco na sua 

biblioteca Imagens, para acessar todas as suas 

imagens como uma só coleção. 

1. Clique no botão Iniciar, clique em 

Computador e vá até a pasta armazenada no 

disco rígido externo. 

2. Clique com o botão direito do mouse na 

pasta, aponte para Incluir na biblioteca e 

clique em Imagens. As imagens na sua unidade agora são parte da biblioteca Imagens. 

Alterar as configurações de uma biblioteca 

Você pode personalizar o comportamento 

geral de uma biblioteca, alterando onde ela 

salva os arquivos e a ordem em que os 

locais da biblioteca aparecem. 

1. Clique no botão Iniciar e em 

Documentos, Música ou Imagens. 

2. No painel da biblioteca (acima da lista 

de arquivos), próximo a Inclui, clique em 

Locais e siga um destes procedimentos:  

 Para alterar o local em que 

os arquivos copiados ou 

salvos para a biblioteca são 

armazenados, clique com o botão direito em um local de biblioteca que não seja o local 

padrão de armazenamento e clique em Definir como local de armazenamento padrão. 

 Para alterar a ordem em que os locais da biblioteca aparecem, clique com o botão 

direito em um local e clique em Mover para cima ou Mover para baixo. 

3. Clique em OK. 


