
Personalizando o seu PC 
 

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 Dave Johnson mostrou para você no vídeo Personalizando o seu PC: 

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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Alterar a imagem da sua conta de usuário 
Você pode alterar a imagem que aparece com o seu nome de usuário no 

menu Iniciar. Veja como: 

1. Clique no botão Iniciar e na imagem na parte de cima do menu Iniciar. 

2. Clique em Alterar a imagem. 

3. Clique na imagem que você deseja usar e clique em Alterar Imagem. 

 - ou -  

Se você quiser usar uma imagem sua, clique em Procurar mais imagens, procure a imagem que você 

deseja usar, clique nela e clique em Abrir.  

Alterar o plano de fundo da área de trabalho 

O plano de fundo da sua área de trabalho (também chamado de papel de parede) pode ser uma foto da 

sua coleção pessoal ou um que venha com o Windows. Se você preferir, também poderá selecionar uma 

cor sólida para usar como plano de fundo da área de trabalho. Veja como: 

1. Clique com botão direito em um ponto livre da área de trabalho e clique em Personalizar.  

2. Clique em Plano de fundo da área de trabalho. 

3. Clique na lista Local da imagem, para selecionar o local da imagem desejada, ou clique em 

Procurar, para procurar a imagem no seu computador.  
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4. Quando você localizar a imagem que desejar, dê um duplo-clique nela. Ela se tornará seu plano 

de fundo de área de trabalho.  

5. Na lista Posição da imagem, clique em um item para cortar a imagem, de modo que ela preencha 

a tela, ajuste a imagem à tela, estique a imagem para se ajustar à tela, empilhe a imagem ou 

centralize a imagem na tela. Depois, clique em Salvar alterações. 

 

Criar uma apresentação de slides de plano de fundo para a área de trabalho  
Em vez de definir uma única 

figura como plano de fundo, 

você pode variar o visual da 

área de trabalho, com uma 

exibição de slides com suas 

fotos favoritas. Veja como 

selecionar um conjunto de fotos 

para fazer sua própria apresentação de slides para o plano de fundo da área de trabalho: 

1. Certifique-se de que as imagens que você deseja incluir na apresentação de slides estejam todas na 

mesma pasta ou na biblioteca Imagens (se você quiser fazer uma apresentação de slides usando 

toda a biblioteca).  
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2. Clique com o botão direito em um ponto livre da área de trabalho e clique em Personalizar. 

3. Clique em Plano de fundo da área de trabalho. 

4. Clique na lista Local da imagem, para selecionar o local da imagem desejada, ou clique em Procurar, 

para procurar a imagem no seu computador. 

5. Marque a caixa de seleção de cada imagem que você deseja incluir na sua apresentação de slides. 

Por padrão, todas as imagens em uma pasta são selecionadas para a apresentação de slides.  

6. Para completar a apresentação de slides, você pode seguir um destes procedimentos:  

 Clique em um item na lista Posição da imagem para cortar a imagem para que ela preencha 

a tela, ajuste as imagens na tela, estique as imagens para que caibam na tela, ponha imagens 

lado a lado ou centralize as imagens na tela. 

 Clique em um item na lista Alterar imagem a cada para escolher com que frequência a 

apresentação de slides altera as imagens. 

 Marque a caixa de seleção Ordem aleatória para exibir as imagens em ordem aleatória. 

7. Clique em Salvar alterações. 

 

Alterar a cor da janela 

 Você pode alterar a cor das molduras das janelas, do menu Iniciar, da barra de tarefas e de outros 

elementos comuns do Windows, para combinar com o seu gosto e personalidade. Para isso: 

1. Clique com o botão direito em um ponto 

livre da área de trabalho e clique em 

Personalizar. 

2. Clique em Cor da Janela.  

3. Clique na cor desejada e use a barra 

deslizante para variar a intensidade da cor.  

4. Após ajustar a cor, clique em Salvar 

alterações. 

 

Alterar os sons do sistema 

 Você pode fazer com que o seu computador toque um som quando ocorrerem determinados eventos 

no seu computador, como quando você fizer o logon ou quando receber um novo email. O Windows 
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vem com vários esquemas de som - conjuntos de sons relacionados - para eventos comuns. Veja como 

personalizar os seus sons: 

Para alterar um esquema de som  

1. Clique com botão direito em um ponto livre da área de trabalho e clique em Personalizar. 

2. Clique em Sons. 

3. Na lista Esquema de som, clique no esquema de 

som que deseja usar e clique em OK. 

Você pode ouvir os sons do esquema antes de clicar em 

OK. Na lista Eventos de Programa, clique nos eventos 

com ícones de alto-falante (o que indica que o evento 

tem um som associado a ele) e clique em Testar, para 

ouvir os sons do esquema. 

Para alterar um som 

1. Clique com botão direito em um ponto livre da 

área de trabalho e clique em Personalizar. 

2. Clique em Sons. 

3. Na lista Eventos de Programa, clique no evento 

para o qual você deseja atribuir um novo som. 

4. Na lista Sons clique no som que deseja associar 

ao evento e clique em OK.  

Se o som a ser usado não estiver listado, clique em Procurar, para localizá-lo. 

Se você alterar mais que um som, clique em Aplicar, após cada alteração, e em OK quando terminar. 

Quando você altera um ou mais sons de evento, o Windows automaticamente cria um novo esquema de 

som e adiciona “(modificado)” ao nome. Por exemplo, se você tiver modificado um esquema chamado 

Sonata, o novo esquema será chamado Sonata (modificado). O esquema de som original é preservado 

com o nome original. 

 

Salvar suas configurações de área de trabalho como um tema 

Você pode alterar partes individuais de um tema (as imagens, cores e sons) e salvar o tema alterado 

para usá-lo novamente depois. Você pode até compartilhá-lo com outras pessoas. 
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Para salvar seu próprio tema 
Para salvar seu tema alterado para usá-lo apenas no seu computador, siga estas instruções: 

1. Clique com botão direito em um ponto livre da área 

de trabalho e clique em Personalizar.  

2. Altere o plano de fundo, a cor da janela e os sons da 

área de trabalho. Eles farão parte de um novo 

"Tema Não Salvo". 

 - ou - 

 Clique em um tema existente, para passar a usá-lo. 

3. Clique em Salvar tema. 

4. Digite um nome para seu tema e clique em Salvar. 

Você encontrará esse novo tema em Meus Temas. 

Para salvar um tema para compartilhar com outras pessoas 
Para compartilhar um tema alterado, siga as instruções abaixo. Você pode compartilhar seu tema de 

várias formas, incluindo emails ou um disco rígido externo. 

1. Clique com botão direito em um ponto livre da área de trabalho e clique em Personalizar. 

2. Altere o plano de fundo, a cor da janela e os sons da área de trabalho. Eles se tornarão parte do 

"Tema Não Salvo". Ou clique em um tema existente, para passar para ele. 

3. Clique com o botão direito do mouse no tema e clique em Salvar tema para compartilhamento. 

4. Na caixa Nome do arquivo, digite um nome para o tema e clique em Salvar. 

Por padrão, o Windows salva o tema na pasta Meus Documentos. Você pode compartilhar o tema 

via email, pen drive USB ou qualquer outro método de sua preferência.   

Clique duas vezes em um tema compartilhável para adicioná-lo à sua coleção de temas. 
 

Otimizar a resolução da tela  

A resolução é o número de pixels exibido na tela do 

computador. Quando mais pixels, mais nítida será a imagem e 

menores serão os elementos individuais na tela. Veja como 

alterar a sua resolução de tela: 

1. Clique com botão direito em um ponto livre da área de 

trabalho e clique em Resolução de tela. 



Personalizando o seu PC 

Página | 7  
© 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. 

2. Na lista Resolução, mova o controle deslizante para a resolução desejada e clique em Aplicar. 

3. Clique em Manter, para usar a nova resolução, ou em Reverter para voltar para a resolução 

anterior. Se não acontecer nada e o monitor parecer não funcionar direito com a resolução 

selecionada, aguarde cerca de 15 segundos, e o monitor irá voltar automaticamente para a 

resolução anterior.  

O que é a resolução nativa 
Os monitores LCD, incluindo telas de laptop, normalmente funcionam melhor na sua resolução nativa. 

Recomendamos que você use a resolução nativa do monitor, para que o texto e as imagens fiquem com 

a melhor nitidez. Como saber qual é a resolução nativa? Simples: Na maioria dos casos, o Windows já 

sabe qual é e mostra "(recomendado)" ao lado da configuração ideal. Se não houver configuração 

recomendada, consulte o guia de usuário do monitor. 

 
Deixe o texto na tela mais legível 
Após você ter ajustado o monitor para a resolução nativa, o texto pode ficar muito pequeno para ler. 

Sem problema: Você pode aumentar o tamanho de textos e outros itens, como ícones, sem alterar a 

resolução. Veja o que você precisa fazer: 

1. Clique com botão direito em um ponto livre da área de trabalho e clique em Resolução de tela. 

2. Clique em Ampliar ou reduzir texto e outros itens.  

3. Clique em uma destas opções: 

 Menor - 100% (padrão). Isso mantém texto e outros itens no tamanho normal. 

 Médio - 125%. Isso define texto e outros itens em 125% do tamanho normal. 

 Maior - 150%. Isso define texto e outros itens em 150% do tamanho normal. Essa opção só 

aparece se o monitor oferecer suporte a uma resolução de no mínimo 1200 x 900 pixels. 

4. Clique em Aplicar. 

 

Para ver a alteração, feche todos os programas, faça logoff do Windows e reinicialize.  


