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dicas e truques para WindoWs 7
uma coletânia dos melhores posts do Blog do 
Windows mostram como tirar o melhor proveito 
do seu Windows 7.

gabriel tonobohn (org.)
oct/dez – 09
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Abertura 

olá, meu nome é gabriel tonobohn e este guia é fruto de um intenso trabalho realizado no Blog 

oficial do Windows para o Brasil nesses primeiros três meses de vida.  

o Blog surgiu ainda antes do lançamento do Windows 7 com o objetivo criar um canal de comunicação 

direta com você, entregando informações em primeira mão, dicas e sugestões úteis, com ênfase na 

nova versão do sistema, o Windows 7 e outros produtos da Microsoft.  

desde então tem sido muito gratificante realizar todo esse trabalho, contando sempre com a força 

da comunidade Windows no Brasil e nossos parceiros. nas páginas que seguem esta nota, vocês 

verão uma coletânea dos melhores posts com dicas e truques para o Windows 7. 

espero que gostem do material deste guia, assim como eu gostei de tê-lo preparado para você. 

Gabriel Tonobohn

Gerente de Comunidades Windows
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IntRodUÇÃo

este arquivo reúne alguns dos melhores posts do Blog Oficial do Windows para o Brasil, para 
que você possa tirar o melhor proveito do novo sistema operacional da Microsoft. acompanhe 
também mais novidades no nosso Twitter oficial e na página do Facebook.

Cada tópico também possui algumas especificações para melhorar a sua leitura:

1 - esta imagem indica o tempo necessário para implementar a dica.

Ex:        5 minutos – significa que você deve demorar em média 5 minutos para realizar os passos 
descritos no artigo.

2 - esta imagem indica o nível de dificuldade para implementar a dica, que serão separados em 
três níveis: básico, intermediário e avançado.

Ex:       Básico – significa que o nível de dificuldade é baixo para realizar os procedimentos.

http://windowsteamblog.com/blogs/brasil/default.aspx
http://twitter.com/windowsbr
http://www.facebook.com/windowsbr
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otImIzaÇÃo

economizando tempo com os atalhos do Windows 7

nessa seção você encontrará dicas para melhorar a performance do seu pc com Windows 7.

para usar sempre Básico

Atalhos são comandos usados no teclado que podem facilitar muito nossas vidas, além de 
representar uma considerável economia de tempo e ganho de agilidade, quando você se habitua 
a usá-los.

com os recursos presentes no Windows 7, novos atalhos foram implementados. da lista abaixo, 
muitos já faziam parte dos sistemas operacionais anteriores, já outros são novos.
eu não espero que você decore toda essa lista, mas recomendo que tente gravar aqueles que 
correspondem aos comandos que mais utiliza no seu computador. com o tempo, você poderá 
notar uma grande diferença na velocidade com que executa essas tarefas no seu dia-a-dia.

Observações:
	 •	 O	 sinal	 de	 “+”	 nos	 comandos	 significa	 que	 as	 teclas	 precisam	 ser	 pressionadas	 ao
 mesmo tempo.
	 •	“Windows”	refere-se	à	tecla	com	a	logomarca	do	Windows	no	teclado,	também	conhecida	
	 como	“Winkey”.

Novos atalhos do Windows 7 

 • Windows + Seta para cima - Maximiza a janela; 
 • Windows + Seta para baixo - restaura a janela, se maximizada. se não estiver 
maximiza, 
 o comando minimiza a janela; 

otImIzaÇÃo
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• Windows + Seta para esquerda	-	Alinha	a	janela	atual	à	esquerda	da	tela;

• Windows + Seta para direita - Alinha a janela atual à direita da tela;

otImIzaÇÃo
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Com	esses	dois	comandos	acima	(Windows	+	“-“	e	Windows	+	“+”),	é	possível	usar	o	zoom	em	
todo	o	desktop	ou	apenas	em	um	pequeno	espaço	retangular,	como	mostra	a	imagem	acima.

• Windows + “+” - Aumenta o zoom da tela
• Windows + “-” - Diminui o zoom da tela;

• Windows + P – Abre o menu mostrando opções de monitores/projetores;

otImIzaÇÃo
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• Windows + Home – Minimiza / restaura todas as janelas, menos a atual; 
• Windows + Barra de espaços – torna todas as janelas transparentes para você visualizar
   a Área de trabalho;

• Windows + Shift + Esquerda – Move a janela atual para o monitor da esquerda, em caso
   de haver mais de um monitor no mesmo computador; 
• Windows + Shift + Direita - Move a janela atual para o monitor da direita, em caso de haver 
   mais de um monitor no mesmo computador; 
• Alt + P – Mostra ou esconde a janela de pré-visualização no Windows explorer.

otImIzaÇÃo
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Atalhos que você já pode conhecer do Windows Vista
• Win+Tab – pré-visualização 3d das janelas abertas;
• Ctrl + Windows + Tab – também traz uma pré-visualização 3d das janelas abertas, porém 
   essa visualização continua aberta mesmo soltando as teclas;

• Windows + [número] – executa os programas da barra de tarefas de acordo com o número 
ordenado.	 Por	 exemplo,	 se	 eu	 apertar	 “Windows	 +	 3”,	 de	 acordo	 com	 a	 imagem	 abaixo,	 o	
programa executado será o internet explorer.

otImIzaÇÃo
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• Windows + T – Mostra mini-visualizações dos aplicativos sendo executados na barra de
   tarefas sem ser necessário passar o mouse por cima deles;

Atalhos que você já pode conhecer do Windows XP
• Alt+F4 – Fecha a janela atual; 
• Alt+Tab – alterna a visualização entre as janelas abertas; 
• Alt+ esquerda	-	Volta	à	janela	anterior;	
• Alt+ direita - avança para a janela seguinte (caso tenha voltado); 
• Ctrl+ Roda do mouse – troca o tamanho ou modo da visualização atual. 
• F1 – abre os tópicos de ajuda; 
• Windows + D – restaura todas as janelas e mostra a Área de trabalho; 
• Windows + E – abre o Windows explorer; 
• Windows + F	–	Para	iniciar	uma	nova	pesquisa	no	Windows	(não	confundir	com	“Ctrl	+	F”);	
• Windows + L – coloca o computador em modo de espera; 
• Windows + M - Minimiza todas as janelas; 
• Windows + Pause Break	–	Abre	as	“Propriedades	do	sistema”;	
• Windows + R	–	Abre	a	caixa	de	diálogo	“Executar”;	
• Windows + U – abre o gerenciador de utilitários;

existem muitos outros atalhos para o Windows, tantos que seria praticamente impossível listar 
todos aqui. Mas como eu disse lá em cima, utilizando esses comandos você observará uma 
melhora sensível no modo como trabalha na frente do computador.

otImIzaÇÃo
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otimizando a performance do Windows 7

60 minutos intermediário

com torrents, muitos programas, um navegador com dezenas de abas abertas, antivírus e música, 
tudo rodando junto, mesmo os computadores mais modernos podem parecer carroças antigas. 
Mas para que você evite esse tipo de problema, deixarei aqui algumas dicas para otimizar a 
performance do seu pc com o Windows 7, sem precisar gastar nem um centavo ou instalar 
programas para isso.

Remova os programas que você nunca usa

essa é uma dica que vale a pena ser levada em conta de tempos em tempos. Muitas vezes 
instalamos programas para necessidades pontuais, que não usamos mais depois de certa 
atividade e acabamos esquecendo-nos deles. se faz muito tempo que você não olha o que está 
instalado no seu pc, provavelmente vai se surpreender com a quantidade de programas fora de 
uso que estão ali.

além disso, algumas fabricantes de pc incluem softwares que você não solicitou e provavelmente 
nunca irá usar. programas que você,talvez, nem saiba que estão no seu pc e podem ocupar 
um espaço precioso da sua memória e do disco rígido. É uma boa idéia então, periodicamente, 
desinstalar softwares que você não usa.

Programas que inicializam junto com o Windows

Muitos programas são desenvolvidos para inicializar automaticamente com o Windows. 
Alguns	deles,	rodando	em	background,	talvez	você	nunca	perceba	que	estão	lá,	consumindo	
processamento e memória. a inicialização automática é muito útil para programas que você 
utiliza sempre, mas pode atrapalhar o desempenho do seu pc com programas com você 
raramente faz uso.

para solucionar esse problema, vá ao Painel de Controle>Sistema e Segurança>Ferramentas 
Administrativas>Configuração do Sistema e clique na aba “Inicialização de Programas”. agora, 
é só escolher quais programas você gostaria ou não de inicializar com o Windows. contudo, 
essa ferramenta foi projetada para usuários avançados. não faça alterações a menos que tenha 
certeza do que está fazendo.

Microsoft Answers!

é o nosso novo site

otImIzaÇÃo
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Desfragmentação de Disco

o desfragmentador de disco é um velho conhecido da maioria dos usuários, já presente em 
versões anteriores do Windows. a fragmentação ocorre quando arquivos do disco rígido são 
constantemente modificados, e pode fazer com que a leitura dos dados fique muito mais lenta. 
portanto, a desfragmentação do disco apesar de ser uma dica simples, muita vezes é ignorada, 
e é uma tarefa crucial para manter seu computador ágil.

clique no botão de Iniciar e na caixa de pesquisa digite “Desfragmentador de disco”. Você 
pode agendar a desfragmentação periodicamente ou fazê-la quando achar necessário, de modo 
manual.

Limpeza de disco
assim como o desfragmentador, a Limpeza de Disco é outra tarefa crucial para manter seu pc 
saudável. dessa forma você remove arquivos temporários, limpa a lixeira e remove uma grande 
quantidade de arquivos desnecessários que foram acumulados com o tempo.

para acessar, clique no botão de Iniciar e na caixa de pesquisa digite “Limpeza de disco”.

Mude seus hábitos

Muitas vezes temos o hábito de abrir dezenas 
de e-mails e janelas diferentes no browser, 
rodar vários programas simultaneamente 
enquanto ainda ouvimos música ou vemos 
um vídeo. dessa forma muitos computadores 
podem ficar extremamente lentos e a solução 
para isso não está nem em aumentar a memória 
do seu pc, ou gastar mais dinheiro em um 
processador melhor.

para melhorar odesempenho do seu 
computador, basta muitas vezes se perguntar: 
“eu	preciso	mesmo	de	 tudo	 isso?”.	Encontre	
um meio termo e mantenha aberto apenas os programas que estão realmente em uso, isso pode 
fazer uma grande diferença.

otImIzaÇÃo
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Efeitos visuais são legais, mas...

para computadores mais antigos, eles podem prejudicar a performance. Você prefere que seu 
Windows rode rápido ou mais bonito?

se você possui um computador veloz, provavelmente não precisa fazer uso dessa dica. caso 
contrário, talvez você queira abrir mão de algumas coisas.

no Windows 7 você pode controlar cerca de 20 efeitos visuais, como por exemplo o efeito de 
transparência, a maneira como os menus abrem e fecham, entre outros.

1. abra o Painel de Controle e procure por “Informações e ferramentas de Desempenho”.
2. clique em “Ajustar efeitos visuais”.
3. clique na aba “Efeitos Visuais” e depois clique em “Ajustar para obter um melhor desempenho” 
e clique em OK.

Reinicie regularmente

ao menos uma vez por semana, reinicie seu computador. ao reiniciar, seu pc limpa a memória 
de serviços que foram iniciados e nunca foram fechados, melhorando consideravelmente 
odesempenho.

Use um bom antivírus

geralmente, quando o problema de performance é relacionado a um vírus, seu pc fica muito 
mais lento do que o normal. É sempre uma boa dica, em qualquer circunstância, ter sempre um 
bom antivírus e um antispyware instalado.

para tanto, a Microsoft oferece gratuitamente o Microsoft Security Essentials para usuários de 
Windows genuíno. saiba mais sobre ele nesse post.

seguindo essas dicas, você conseguirá manter a saúde e a performance do seu pc sem dores 
de cabeça.

otImIzaÇÃo

http://windowsteamblog.com/blogs/brasil/archive/2009/09/29/microsoft-security-essentials-o-novo-anti-malware-sem-custo-exclusivo-para-os-usu-225-rios-de-windows-genu-237-no.aspx
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alterando a velocidade da Barra de tarefas do Windows 7

5 minutos avançado

a essa altura você já deve conhecer as funcionalidades da nova barra de tarefas do Windows 7. 
nós já falamos, por exemplo, da Lista de Atalhos e do Aero Peek. na nova Barra de Tarefas, 
quando você passa o mouse sobre um ícone, você também pode ver um thumbnail que mostra 
uma prévia daquela janela.

por padrão no Windows 7, esse preview tem um delay (demora) 
de 400 ms entre o tempo de passar o mouse e aparecer o 
thumbnail com a visualização do programa. Mas se esses 
milissegundos são importantes para você, há um pequeno 
macete para encurtar essa espera.

para isso, teremos que editar o registro do Windows, o que 
apesar de ser simples, pode ser perigoso. portanto, se tiver 
dúvidas, não faça nada, peça ajuda. existem duas formas de 
realizar o procedimento:

Com o arquivo de registro

esse é o modo mais fácil, se você não quiser editar o registro do Windows manualmente. 
deixamos o tempo para 20 ms, mas você pode mudar o valor abrindo o arquivo no Bloco de 
Notas	e	mudando	o	número	“20”	para	o	que	preferir.

1. Faça do download do arquivo aqui. nesse arquivo, estão tanto o registro para alterar o tempo 
para 20 ms, quanto o registro para restaurar o valor para 400 ms.
2. abra o arquivo taskbar-winblog.zip e descompacte os arquivos dentro dele.
3. abra o arquivo “thumbnail-20ms-winblog” e confirme a mudança do registro.
4. se quiser restaurar o valor, basta executar o outro arquivo “restaurando-registro-winblog”

otImIzaÇÃo

http://windowsteamblog.com/blogs/brasil/archive/2009/10/19/windows-media-player-12-para-amantes-de-m-237-dia.aspx
http://windowsteamblog.com/blogs/brasil/archive/2009/10/16/windows-7-home-basic-ou-windows-7-home-premium.aspx
http://windowsteamblog.com/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Blogs.Components.WeblogFiles/brasil/taskbar_2D00_winblog.zip
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Editando manualmente

talvez você prefira fazer isso manualmente. para isso, siga os passos.

1. tecle WinKey + R, para abrir o caixa de diálogo “Executar” e digite regedit. clique OK.

2. Vá até a pasta HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse.	 No	 painel	 à	 direita,	 dê	 um	
duplo clique em MouseHoverTime.

otImIzaÇÃo
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3. uma janela para alterar o registro se abrirá. no campo de baixo, altere o número 400 
para 20. clique OK e feche o Editor de Registro. 

Você precisará reiniciar o computador para as mudanças surtirem efeito. pronto, é só isso!

otImIzaÇÃo



Blog do WindoWs - dicas e truques para WindoWs 7 17

entRetenImento

entRetenImento

Windows media Player 12 – para amantes de mídia

nessa seção você encontrará algumas dicas para tirar o melhor proveito do Windows 7 para o seu entretenimento, 
seja ouvindo suas músicas, vendo vídeos ou fotos, no seu computador ou na tV da sala.

para usar sempre Básico

com o Windows 7, será lançado também o Windows Media Player 12, a mais recente versão 
do player mais usado no mundo. desenvolvido por amantes de mídia para amantes de mídia, o 
Windows Media player 12 virá nativamente com o Windows 7, trazendo uma série de novidades 
interessantes.

Melhorias na interface

ao utilizar o WMp 12 pela primeira vez, você com certeza reparará na sua nova interface, mais 
clara, amigável, casando perfeitamente com a nova interface do Windows 7. alguns botões 
sofreram alterações no seu posicionamento e alguns atalhos para funções específicas também 
mudaram, para tornar a sua experiência mais intuitiva. Mas não há com o que se preocupar, de um 
modo geral, o WMp 12 é bastante familiar a quem já está acostumado com seus antecessores.
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Onde você quiser

com o Windows Media player 12, você pode navegar pelas 
listas de reprodução disponíveis em outros computadores 
da sua rede, compartilhando com todos de maneira fácil e 
rápida músicas, vídeos e muito mais, em tempo real.

com o novo recurso “Reproduzir em”, você transmite 
toda sua mídia com dispositivos compatíveis na sua casa, 
inclusive o Xbox 360. Basta clicar com o botão direito 
do mouse nas faixas que gostaria de ouvir e selecionar 
“Reproduzir	em”.	Fácil	assim.

Você pode até mesmo fazer o streaming de sua biblioteca 
de músicas pela internet de um computador para o outro!

Até mesmo fora de casa

um dos meus recursos favoritos no Windows 
Media player 12 é o Internet Media Streaming. 
com essa nova ferramenta, você pode acessar 
toda a mídia do seu computador de casa pela 
internet, esteja onde estiver, apenas vinculando 
esse conteúdo a uma Windows Live ID.

dessa forma, se você possui um laptop apenas 
para o trabalho, você pode acessar toda sua 
mídia remotamente, sem precisar hospedar 
esse arquivos localmente no seu pc.
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Mídia, e mais mídia

o WMp 12 agora reproduz ainda mais formatos de áudio e vídeo, incluindo 3GP, AAC, AVCHD, 
DivX, MOV e Xvid. o Windows Media player 12 inclui até mesmo músicas não protegidas da 
sua biblioteca do iTunes!

Lista de atalhos

a lista de atalhos é um novo recurso do Windows 7, que pode variar de acordo com o programa. 
no Windows Media player 12, basta você clicar com o botão direito do mouse no ícone na barra 
de	tarefas,	para	ter	acesso	a	uma	lista	de	atalhos	para	acesso	rápido	às	suas	mídias	favoritas.	

Você	ainda	pode	“fixar”	um	determinado	arquivo	para	que	ele	apareça	sempre	ao	topo,	na	sua	
lista	de	favoritos,	ou	executar	alguns	comandos	rápidos	como	“Reproduzir	todas	as	músicas”	
ou acessar os arquivos mais recentes.
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Novos modos de reprodução

no novo modo Em Execução, você também irá notar diferenças. 
só os controles que você realmente precisa ficam aparentes no 
player, mas apenas quando o mouse pousa sobre o programa. 
assim, nada mais fica entre você e suas músicas e vídeos. 
na barra de tarefas, basta passar o mouse sobre o ícone do 
Windows Media player para ter uma visualização do que está 
tocando naquele momento, mesmo que seja um vídeo. e com 
controles de reprodução!

E está chegando!

o Windows Media player 12 com o Windows 7 consegue, mesmo com a inclusão de diversos novos 
recursos, tornar a experiência muito mais simples mesmo para quem já estava familiarizado com 
versão anteriores do programa. Juntando facilidade de uso e um visual mais limpo e agradável, 
ele chega junto com o lançamento do novo sistema operacional, no dia 22 de outubro.
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7 Coisas legais do Windows media Center no Windows 7

15 minutos Básico / intermediário

o Windows 7 pode controlar todo o seu entretenimento doméstico logo ali, na sua sala de 
estar, utilizando os recursos do Windows Media Center. o novo Windows Media center é tão 
interessante que eu gostaria de compartilhar algumas funcionalidades que podem interessar a 
você.

1: Assista à TV ao vivo no seu PC.
se o seu pc com Windows 7 tiver um sintonizador de tV, você pode usar o Windows Media 
center para assistir, pausar e voltar a tV ao vivo! caso seu pc ainda não tenha, sempre há a 
opção de comprar um.

2: Transforme o seu PC com Windows 7 em um DVR (Digital Video Recorder)!

o Windows Media center permite que você agende gravações de programas e filmes na tV. 
depois, você pode assistir facilmente todo o conteúdo gravado!
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3: Ache facilmente os programas de TV e filmes que você quer assistir.

o Windows Media center tem ótimos recursos de busca internos, para que você possa facilmente 
achar seus programas e filmes favoritos na tV. assim, é fácil programar gravações.

4: Acesse todas suas mídias em um lugar - não importa onde seja.
o Windows Media center reúne toda a sua mídia digital – fotos, filmes, músicas e programas 
de tV gravados – em um só lugar. aproveitando o grupo doméstico do Windows 7, você ainda 
pode acessar todo o conteúdo de mídia de outros pcs conectados.

Você poderá compartilhar o seu conteúdo de tV gravada por sua rede doméstica. Você pode até 
acessá-lo quando estiver fora de casa, com o internet streaming de Mídia no Windows 7.

5: Veja suas fotos em um slide show enquanto ouve música

enquanto você estiver ouvindo música da sua biblioteca através do Windows Media center, 
você pode escolher fotos e imagens para serem exibidas em um slide show com muitos efeitos. 
Fica realmente legal de ver!
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6: Você prefere assistir seu conteúdo na TV? Sem problemas!

o Windows 7 suporta uma grande variedade de monitores de alta definição, incluindo HdtVs. 
Você	pode	conectar	o	PC	à	sua	HDTV	e	usar	o	Windows	Media	Center	para	ver	com	toda	sua	
família. É claro que isso também funciona com um monitor de padrão. Mas, como o Windows 7 
permite	que	você	facilmente	compartilhe	seu	conteúdo,	você	pode	ter	um	PC	conectado	à	sua	
HdtV em sua casa, e trazer o conteúdo de todos os pcs na sua rede doméstica para aquele 
conectado	à	HDTV.	

Você também pode usar o extender para a tecnologia Windows Media center interna do seu 
Xbox 360 acessar o mesmo menu do Windows Media center que você está acostumado a usar 
em seu pc.

7: Leve o entretenimento para onde você for.

Vai	sair	de	casa	e	deixar	seus	programas	favoritos	para	trás?	Você	pode	levá-los	no	seu	notebook	
ou ainda no seu Windows phone. com o Windows Media center do Windows 7, você pode 
sincronizar os programas do seu Hd diretamente no seu Windows phone e assistir enquanto 
toma um café ou espera o ônibus.

eu espero que essas dicas relacionadas ao Windows Media center ajudem você a ter uma ótima 
experiência de entretenimento usando o Windows 7.
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Personalizando o seu Windows 7

nessa seção você encontrará dicas rápidas para deixar o Windows 7 com a sua cara, personalizando o sistema da 
forma que preferir.

20 minutos Básico / intermediário

se você, assim como eu, passa horas por dia na frente do computador, é normal que se canse 
daquela mesma imagem da área de trabalho, das mesmas cores no seu sistema e queira dar um 
toque mais pessoal ao seu pc.

o Windows 7 permite a personalização de partes do sistema, para que você o deixe com a sua 
cara, utilizando os temas ou ainda adicionando gadgets na Área de trabalho.

O que é um tema?

um tema é uma combinação de imagens, cores e sons em seu computador. isso inclui desde 
o plano de fundo da sua área de trabalho é todo o esquema de som. alguns temas permitem 
que você modifique até mesmo os ícones do Windows e os ponteiros do mouse. as opções são 
ilimitadas.

no Windows 7, muitos novos temas foram adicionados. para ver esses temas, clique no 
botão Iniciar > Painel de Controle e digite “personalização” na caixa de pesquisa. clique 
em Personalização. agora basta clicar em um tema para aplicá-lo. Veja como em poucos 
segundos você deu uma nova cara ao Windows 7! simples assim.
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no site oficial do Windows, você ainda encontra diversos outros temas, inclusive alguns temas 
“internacionais”,	 com	 imagens	 de	 outros	 países	 ao	 redor	 do	 mundo.	 Sim,	 tem	 até	 um	 tema	
“Brasil”	(é	o	que	eu	estou	usando	aqui).	Para	usar	os	temas	do	site,	basta	clicar	em	Baixe no 
tema desejado e em Abrir. pronto, o tema será aplicado. simples assim.

Personalizando um tema

nas versões do Windows 7 Home premium, professional e ultimate, você ainda pode personalizar 
e criar o seu próprio tema, utilizando suas fotos favoritas e deixando o Windows com sua 
“impressão	digital”,	de	um	jeito	só	seu.	Para	isso,	você	precisa	partir	de	um	tema	já	existente:

1. clique no botão Iniciar > Painel de Controle e digite “personalização” na caixa de pesquisa. 
clique em Personalização.
2. clique no tema que você deseja alterar para aplicá-lo.

•	Alterando o Plano de Fundo da Área de Trabalho: marque a caixa de seleção da imagem 
que 
   você deseja usar e clique em Salvar alterações.
•	 Alterando a cor das bordas da janela: clique em Cor da Janela, clique na cor que você 
deseja 
   usar, ajuste a intensidade e clique em Salvar alterações.
•	Alterando os sons: clique em Sons, altere os sons na lista Eventos de Programa e clique 
   em OK.
•	 Adicionando proteção de tela: clique em Proteção de Tela, clique em um item da 
lista Proteção 
   de tela, altere todas as configurações desejadas e clique em OK.

agora você tem duas opções: utilizar o tema para uso próprio ou compartilhar com amigos e 
familiares.

http://windows.microsoft.com/pt-BR/windows/downloads/personalize
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Utilizar o tema para uso próprio

Volte ao painel de Personalização, clique no seu tema revisado e clique em Salvar tema. dessa 
forma seu tema ficará disponível no painel sempre que você quiser usá-lo.

Compartilhar com amigos e familiares.

1. Volte ao painel de Personalização e clique no seu tema revisado para aplicá-lo.
2. clique com o botão direito do mouse no tema e clique em Salvar tema para 
compartilhamento.
3. 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, mas você pode alterar a 
pasta de destino. pronto, agora você pode mandar seu tema personalizado por e-mail, pela 
rede ou da forma que preferir para seus amigos.

Gadgets da Área de Trabalho 

os Gadgets são mini-programas que oferecem acesso rápido a informações e executam tarefas, 
especialmente úteis para ferramentas utilizadas com certa freqüência. Há gadgets para realizar 
as mais diversas tarefas, desde uma apresentação de slides, a pesquisa de contatos ou ainda 
exibir manchetes atualizadas através do feed.
Você pode encontrar uma extensa lista de gadgets nesse link.

com essas dicas e mudando seus temas de tempos em tempo, eu prometo que você não vai 
ficar enjoado de olhar para a mesma tela todos os dias!

http://gallery.live.com/results.aspx?l=7&st=5
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Personalizando o Windows 7 ainda mais (Barra de tarefas)

10 minutos Básico

olá, meu nome é ricardo Wagner e sou gerente de produtos Windows da Microsoft Brasil.

Hoje eu gostaria de mostrar algumas dicas legais sobre como personalizar o seu Windows 7 
ainda mais. Vamos aos truques.

1 – Personalizando a taskbar

as diferenças visuais da Barra de tarefas do Windows 7 em relação a versões anteriores do 
Windows são facilmente percebidas. por padrão, o Windows 7 mostra ícones grandes e agrupa 
programas combinados em um único ícone.

Mas talvez você já esteja acostumado com o visual antigo e prefira as coisas como eram antes. 
sem problemas. Você pode deixar os ícones menores:

1. clique com o botão direito na Barra de Tarefas e selecione Propriedades
2. clique em Usar ícones pequenos perto de Aspecto da Barra de Tarefas e OK

Você também pode mostrar o texto descritivo do programa aberto. Faça o seguinte:

1. clique com o botão direito na Barra de Tarefas e selecione Propriedades
2. selecione Nunca combinar, perto de Botões da Barra de Tarefas e OK
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2 - Personalizando a tela de logon do Windows 7

É possível alterar a imagem da tela de logon do Windows 7. contudo, para isso utilizaremos um 
pequeno programa chamado “Tweaks.com Logon Changer for Windows 7”. como não se trata 
de um recurso nativo do sistema, recomendo criar um ponto de restauração antes de tudo.

Clique aqui para baixar o programa. Feito isso, execute o arquivo TweaksLogon.exe.Você verá 
a seguinte tela:

agora, basta clicar em Change Logon Screen e escolher a imagem de sua preferência. a única 
limitação é que ela precisa ter menos de 256 KB, ou será rejeitada. simples, não?

http://tweaks.com/software/tweakslogon/


Blog do WindoWs - dicas e truques para WindoWs 7 29

CUStomIzaÇÃo

Como minimizar o ícone do Windows Live messenger para a Área de 
notificação (System tray)

3 minutos avançado

se você usa o Windows Live Messenger com Windows 7, pode ter reparado que, diferentemente 
das versões anteriores do Windows, o WlM não cria um novo ícone na Área de notificações da 
Barra de tarefas e mantém o botão na Barra de tarefas para acesso rápido.

Mas talvez você queira retirar o ícone da Barra de tarefas e mantê-lo apenas na Área de 
notificação (sytem tray), como antes. para isso, basta um pequeno truque.

1 - Feche completamente o Windows live Messenger; 

2 - clique em iniciar e digite Windows Live Messenger; 

3 - clique com o botão direito e selecione Propriedades; 
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4 - na janela que abrirá, clique na aba compatibilidade e selecione a opção Executar esse 
programa em modo de compatibilidade. escolha Windows Vista, como na imagem abaixo:

isso fará com que o Windows live Messenger rode em modo de compatibilidade com Windows 
Vista;

5 - pronto. abra novamente o Windows live Messenger e veja se o ícone está na Área
de notificação.
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microsoft Security essentials: o novo anti-malware sem custo, exclusivo 
para os usuários de Windows genuíno

nessa seção você encontrará alguns programas úteis que oferecerão uma experiência ainda mais rica com o 
Windows 7. o download vale a pena!

15 minutos Básico

a Microsoft anuncia hoje o Microsoft Security Essentials, um anti-malware sem custos que 
protege o computador de vírus, spyware e outros softwares maliciosos. o Microsoft security 
essentials não requer nenhum cadastro ou pagamento.

“O	Microsoft	Security	Essentials	foi	desenvolvido	com	feedback	de	clientes	brasileiros	e	tivemos	
uma contribuição significativa no desenvolvimento do produto. o Mse foi projetado para 
funcionar em equipamentos básicos e atende todas as premissas essencias de um software 
anti-malware.	Clientes	com	Windows	Original	podem	adquiri-lo	gratuitamente.”	afirma	Ricardo	
Wagner, gerente de produtos Windows da Microsoft Brasil.
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O	Microsoft	Security	Essentials	roda	em	background	no	computador,	passando	praticamente	
desapercebido e alertando o usuário apenas quando uma nova ameaça exige alguma ação. o 
software utiliza pouca memória e pouca cpu, diminuindo o impacto de performance nas suas 
tarefas do dia-a-dia.

o Microsoft security essentials recebeu a certificação de laboratórios de testes independentes, 
como o aV comparatives, West coast labs and icsa labs. o programa pode rodar em 
praticamente qualquer máquina atual.

Requisitos mínimos:

 • Sistema Operacional: 
	 Windows	 XP	 Service	 Pack	 2	 ou	 3,	 Windows	 Vista,	 Windows	 7	 incluindo	 XP	 mode,	
versões 
 32 e 64 bits; 

 • Hardware:
 para Windows Xp 
  cpu: 500 MHz ou superior 
  Memória: 256 MB raM ou superior 
 para Windows Vista e Windows 7 
  cpu: 1.0 gHz ou superior 
  Memória: 1 gB raM ou superior
 • Resolução de tela: 800 x 600 pixels ou superior
 • Espaço em disco: 140 MB disponíveis
 • Navegador: Windows internet explorer 6 ou superior

o Microsoft security essential está disponível em 8 línguas e 19 países, incluindo austrália, 
Áustria, Bélgica, Brasil, canadá, França, alemanha, irlanda, israel, itália, Japão, México, Holando, 
nova Zelândia, cingapura, espanha, suíça, reino unido e estados unidos.

para mais informações sobre o Microsoft security essentials e para fazer o download do produto, 
acesse http://www.microsoft.com/security_essentials/.

http://www.microsoft.com/security_essentials/
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turbinando o Windows 7 com Windows Live

30 minutos Básico / intermediário

talvez você já conheça o Windows Live Hotmail e o Windows Live Messenger. Mas o Windows 
live vai muito além de e-mails e mensagens instantâneas. o Windows live pode ajudar a tornar 
sua experiência com o Windows 7 ainda mais completa no meio online.

de e-mails a compartilhamento de fotos, de mensagens instantâneas a um disco virtual com 25 
GB de armazenamento, o Windows live tem uma gama de serviços para mantê-lo conectado 
às	pessoas.	Você	pode	publicar	fotos,	sincronizar	agendas,	marcar	eventos,	compartilhar	seu	
conteúdo com todos e muito mais.

Windows Live ID, sua chave para o mundo
ao invés de ficar decorando números e letras, com um único usuário e senha você tem acesso 
a todos os serviços do Windows live. Melhor ainda, se você já possui uma conta no Windows 
live Messenger ou no Windows live Hotmail, não precisa fazer mais nada: seu nome de usuário 
corresponde ao seu Windows live id.

isso significa que você já tem acesso a uma série de coisas que talvez você ainda nem conheça, 
como por exemplo, alguns dos meus favoritos:

Windows Live SkyDrive
um disco virtual com 25 GB de armazenamento para você compartilhar fotos, arquivos e o 
que mais quiser com seus amigos. isso significa que você poderá acessar esses arquivos pela 
internet, de onde estiver, tudo gratuitamente e protegido por senha.

Windows Live Movie Maker
tudo o que você precisa para criar filmes e 
apresentação de slides com fotos e vídeos na 
sua casa. na verdade, ele é tão simples que 
você pode fazer um vídeo com fotos e música 
em poucos segundos.

O	 Windows	 Live	 Movie	 Maker	 tem	 suporte	
a vídeos em alta definição e dezenas de 
ferramentas que tornam tudo muito simples. 
eu poderia fazer um ou mais posts apenas 
para falar das maravilhas que esse programa 
pode fazer, mas você precisa experimentar por 
você mesmo.

http://www.microsoft.com/brasil/windows/windowslive/products/hotmail.aspx
http://www.microsoft.com/brasil/windows/windowslive/products/messenger.aspx
http://www.microsoft.com/brasil/windows/windowslive/products/skydrive.aspx
http://download.live.com/moviemaker
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Windows Live Writer

se você tem um blog, tem obrigação de conhecer o Windows live Writer. ele é compatível 
com praticamente qualquer serviço de blog - Windows live, Wordpress, Blogger, liveJournal, 
typepad e outros.

sim, eu uso o Windows live Writer para escrevi aqui e sempre usei antes disso. sem ele, o 
trabalho seria dobrado. um dos melhores recursos dele é a possibilidade de visualizar o seu 
post no blog mesmo antes de mandá-lo para o ar. além disso, inserir vídeos e fotos com ele é 
mole mole.

O que eu uso?

Windows Live Messenger, Galeria de fotos, Mail, Writer, Toolbar, Movie Maker, Hotmail, 
Sky Drive, Spaces, Grupos, e tem mais. a gama de serviços é tão grande, que talvez você 
precise apenas de alguns deles. depende do tipo de pessoa que você é, e dos seus hábitos no 
computador.

Você pode saber mais sobre os produtos do Windows Live aqui e escolher o que há de melhor 
para completar sua experiência no Windows 7. no site do Windows live você ainda pode 
fazer um “Teste de personalidade”	para	saber	que	“tipo”	de	pessoa	é	você,	e	de	quebra	ainda	
encontrar sugestões de serviços que tenham mais a ver com sua personalidade. É divertido.

http://download.live.com/writer
http://www.windowslive.com.br/
http://download.live.com/
http://windowslive.com.br/quem/
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Paint.net 3.5 versão final. editor de imagens gratuito

20 minutos Básico / intermediário / avançado

o Paint.Net 3.5 chegou a sua versão final e já está disponível para download.
para quem não o conhece, o paint.net 3.5 é um programa gratuito utilizado para edição e 
manipulação de imagens e fotografias.

a nova versão trouxe muitas novidades que você vai gostar. em geral, a performance e o uso de 
memória estão melhores. o instalador tem apenas 4,8 MB. Muito leve.

as imagens agora abrem mais rapidamente, principalmente em processador de apenas 1 núcleo. 
a sensibilidade foi aumentada e o renderizador de efeitos para imagens responde mais rápido.

Faça o download: Paint.NET 3.5

http://www.getpaint.net/download.html#download
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O Paint.Net 3.5 traz três novos efeitos:

•	Desfoque:	Desfoque	de	superfície
•	Distorção:	Bolhas
•	Distorção:	Cristalizar

Outras novidades ainda incluem:
•	Melhorias	nos	efeitos	de	desfoque
•	correção de diversos bugs
•	Melhor compressão de imagens pdn
•	O	.NET	Framework	SP1	é	necessário,	e	traz	muitas	melhorias	na	performance
•	a renderização da imagem ao utilizar o zoom está melhor
•	a performance da inicialização está cerca de 20% melhor na maioria dos sistemas

Paint.Net e o Windows 7
o programa já está pronto com recursos compatíveis com o Windows 7 e até mesmo melhores, 
como por exemplo a ferramenta de texto e outros elementos que fazem uso do aero glass.

DirectWrite
o paint.net para Windows 7 irá utilizar o directWrite para renderização de textos, ao invés do 
gdi. o directWrite permite uma melhor legibilidade, adiciona suporte para uma grande variedade 
de linguagens e scripts, e junto com o direct2d, traz um melhor desempenho de processamento 
para aplicações do Windows.

Aero
Você vai perceber que o paint.net 3.5 traz algumas mudanças na sua ui, para tirar vantagem 
dos efeitos aero presentes tanto no Windows Vista quanto no Windows 7.

Se você procura por um ótimo editor de imagem, gratuito e em português, clique aqui e faça 
o download do Paint.Net 3.5!

http://www.getpaint.net/download.html#download
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gravar um Cd ou dVd com arquivos ISo no Windows 7 é simples

nessa seção você encontrará outras dicas interssantes que talvez ainda não conheça no novo sistema operacional 
e que podem fazer a diferença no dia a dia.

20 minutos Básico

Profissionais	de	TI	e	geeks	que	costumam	fazer	muitos	downloads	e	testar	muitos	softwares,	
provavelmente já tiveram que queimar cds, dVds ou ainda Blu-rays com uma imagem de 
disco iso.

com o Windows 7 essa tarefa ficou muito mais fácil. nós criamos um suporte nativo no 
Windows 7 que dá a habilidade de queimar imagens de disco iso diretamente do sistema sem 
a necessidade de instalar programas de terceiros no seu pc.

e fizemos de uma maneira que esse procedimento fosse o mais simples possível.

insira uma mídia gravável no seu gravador. agora, basta clicar com o botão direito do mouse em 
cima do arquivo iso que você quer gravar e escolher a opção “Gravar imagem do disco”.

com isso o Gravador de Imagem do Disco do Windows irá abrir, dando a opção de gravar a 
imagem iso em um cd ou dVd.

dICaS
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se você marcar a opção “Verificar disco após gravar”, o Windows irá verificar se a imagem foi 
gravada corretamente, mas tomará um pouco mais de tempo para isso. se estiver com pressa, 
não marque a opção.

se você está usando um dVd-rW (regravável), o Windows irá detectar automaticamente, 
perguntando se você deseja apagar o conteúdo do disco e queimar um novo conteúdo nele. 
dessa forma o Windows 7 evita que você apague qualquer coisa importante do disco sem 
querer.

esse recurso está presente em todas as versões do Windows 7. experimente!

dICaS
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Habilitando o logon seguro no Windows 7 (CtRL+aLt+deLete)

3 minutos intermediário

o Windows 7, o logon seguro não vem habilitado por padrão, para dar mais agilidade e rapidez 
na hora de efetuar o login. contudo, é importante manter o seu computador sempre o mais 
seguro possível. se você não se importa em perder alguns décimos de segundo pressionando 
as teclas ctrl+alt+delete antes de fazer o login, é recomendado habilitar o logon seguro. 

dessa forma, o Windows oferece uma camada adicional de segurança para o seu computador, 
garantindo que a tela de autenticação do Windows apareça.

quando habilitado, o logon seguro não permite que um malware, vírus ou spyware, intercepte 
seu nome de usuário e senha enquanto você os digita. o logon seguro também impede que 
algum programa malicioso imite a tela de logon para roubar suas informações.

para habilitá-lo, siga os passos:

1. clique no botão Iniciar, digite netplwiz na caixa Pesquisar e pressione ENTER.

dICaS
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2. clique na aba Avançado e marque a opção Exigir que os usuários pressionem 
Ctrl+Alt+Delete. clique OK.

pronto, simples? seu logon seguro está agora habilitado!

dICaS
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gerenciando suas fontes no Windows 7

para usar sempre Básico / intermediário / avançado

com o Windows 7, cinqüenta novas fontes foram adicionadas ao sistema, trazendo novas 
opções aos usuários de todo o mundo, incluindo línguas que não utilizam o alfabeto latino 
(apenas para as línguas indianas, são 40 novas fontes implementadas).

com um número extenso de fontes, foi preciso pensar em um modo melhor para que você 
pudesse gerenciá-las de maneira mais eficiente.

na imagem acima podemos conferir algumas mudanças importantes. usando a visualização 
de Ícones grandes, o próprio ícone mostra uma prévia da fonte, que bate exatamente com sua 
aparência	real.	Outra	novidade	é	a	possibilidade	de	definir	uma	fonte	como	“oculta”.	Dessa	forma,	
você pode organizar melhor para que apenas as fontes que você mais usa fiquem visíveis.

o Windows 7 também reconhece automaticamente as configurações do seu teclado e por 
padrão	deixa	fontes	não	suportadas	como	“ocultas”.	Por	exemplo,	fontes	em	japonês	ou	árabe	
não serão exibidas em um computador com um teclado português-Br, e vice-versa.

dICaS
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Na	imagem	acima,	com	o	modo	de	exibição	em	“Detalhes”,	podemos	ver	muito	mais	informações	
sobre as fontes. Você pode ordená-las pelo nome do criador da fonte, categorias ou ainda 
estilos (negrito, itálico, etc).

em resumo, o novo Painel de Controle de Fontes é uma mão na roda, principalmente para 
profissionais que trabalham com edição gráfica e possuem milhares de fontes instaladas no 
pc.

dICaS
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dúvidas? Conheça o microsoft answers

para usar sempre Básico / intermediário / avançado

Você está cheio de dúvidas sobre o Windows, mas se sente perdido, sem saber pra onde correr? 
conheça o Microsoft Answers!

o Microsoft Answers é o nosso novo site dedicado a ajudar os usuários finais a encontrar 
respostas relacionadas a nossos produtos e serviços. enquanto o Technet é nosso canal de 
comunicação com os profissionais de ti e o MSDN atende a comunidade de desenvolvedores, 
o Microsoft answers terá foco no segmento de consumer. o Microsoft answers foi desenvolvido 
para facilitar e melhorar a experiência do usuário final.

Como funciona?
ao entrar no site - http://answers.microsoft.com – você terá acesso aos produtos atualmente 
suportados no fórum: Microsoft Security Essentials, Windows XP, Windows Vista e 
claro, o Windows 7. os fóruns estão divididos por categorias que vão desde Hardware e 
Drivers até Jogos e Personalização, onde você pode procurar a resposta para a sua dúvida.

não encontrou o que você queria? Você pode submeter sua própria pergunta para que a 
comunidade te ajude.

a comunidade é moderada por profissionais da Microsoft e MVPs (Most Valuable Professional), 
apresentando sempre as melhores respostas relacionadas aos produtos e serviços da 
Microsoft. lá você encontra todos os membros da comunidade, além dos MVps e engenheiros 
especializados.

está com dúvida? pergunte ao Microsoft answers!

dICaS

http://answers.microsoft.com/
http://technet.microsoft.com/pt-br/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/pt-br/default.aspx
http://answers.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/brasil/mvp/mvpawardees.mspx
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Meio Bit: com excelentes artigos, o Meio Bit 

conquistou leitores fiéis e é hoje um dos maiores e 

melhores blogs de tecnologia do Brasil.

Digital Drops: atualizado diariamente com notícias 

sobre tecnologia, gadgets e inovações. Foi escolhido 

como o 9º Blog mais popular do Brasil em 2007 

segundo o idg now!, e como o 2º blog de notícias 

mais popular do Brasil em 2008 segundo o prêmio 

iBest.

WinAjuda: para quem é fã dos produtos Microsoft, o 

Winajuda é leitura obrigatória. com foco no usuário 

doméstico, traz notícias, dicas, tutoriais e notícias.

Gizmodo: a versão brasileira do maior site de 

tecnologia do mundo. leitura diária obrigatória para 

geeks.

Baboo: desde 1999 no ar, o Baboo se consolidou 

como um dos maiores portais de tecnologia do 

Brasil. além das notícias diárias, seu fórum já possui 

mais de 470 mil membros.

TechGuru: o techguru é um blog de tecnologia 

que antecipa tendências e apresenta as principais 

novidades hightech do mundo.

TecnoBlog: recheado de artigos, tutoriais e muita 

informação, este repositório tecnológico é leitura 

obrigatória para quem busca tecnologia com opinião, 

credibilidade e bom humor.

Kilobyte: o Kilobyte é um site de tecnologia 

completo, trazendo as últimas novidades da área, 

além de oferecer muitos artigos em suas mais 

diversas seções.

InDrops: Ótimo blog com notícias sobre gadgets e 

inovações tecnológicas. 

HitechLive: Helton Kuhnen, apaixonado por 

tecnologia, escreve no blog tudo o que encontra de 

legal sobre tecnologia na Web. 

Geek Chic: o blog destaca os últimos lançamentos 

de produtos em diferentes áreas, tais como gadgets, 

produtos para o lar, para as crianças, saúde entre 

outros.

O Blog do Windows recomenda

abaixo uma pequena lista de alguns ótimos blogs que recomendo para que você se mantenha 

informado sobre tudo o que acontece no universo Microsoft e muito mais. não deixem de 

colocá-los nos seus feeds:

http://meiobit.com/
http://digitaldrops.com.br/drops/
http://winajuda.com.br/
http://gizmodo.com.br/
http://www.babooforum.com.br/
http://techguru.com.br/
http://tecnoblog.net/
http://kilobyte.com.br/
http://www.indrops.net/
http://www.hitechlive.com.br/
http://geekchic.com.br/

