
                                           Apostilas OBJETIVA – Ano XI - Concursos Públicos - Brasil 

1 
 

 

 

 

 

 
Caderno 1 

 
 

CONTEÚDO 

  
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação 
com o conjunto de aplicativos. 
 

Coletânea de Exercícios pertinentes 
 
MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, 
parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de 
quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, 
caixas de texto 
 

Coletânea de Exercícios pertinentes 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Noções de Informática 
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WINDOWS 7 
 
Área de trabalho do Windows 7, logo após a instalação. 
 

 

 
 
Logo após instalar o Windows 7, após a primeira inicialização, a nova Área de trabalho está completamente 
limpa. Observe que não temos as tradicionais opções Computador (que até o Windows XP chamava-se Meu 
computador), Locais de Rede (que até o Windows XP chamava-se Meus locais de rede), Internet Explorer e 
assim por diante, que tínhamos nas versões anteriores. 
 
Observe que tudo o que temos na Área de trabalho, logo após a instalação é o botão Iniciar, o ícone para a 
Lixeira, Barra de tarefas. 
Outro detalhe é em relação a barra de Inicialização Rápida, que fica ao lado do menu Iniciar e tem atalhos para 
o Internet Explorer, para a opção Bibliotecas (que é outra novidade do Windows 7 e um atalho para o Windows 
Media Player. Observe que os ícones são bem maiores do que nas versões anteriores.  
 
O Menu Iniciar não sofreu grandes modificações em relação ao Windows Vista, versão imediatamente anterior. 
Uma opção que foi acrescentada foi no menu de contexto, quando você clica com o botão direito do mouse 
em uma opção do Menu Iniciar, a opção: Fixar na Barra de Tarefas. Esta opção permite que você crie um 
atalho permanente na Barra de Tarefas, para um programa que você usa com muita frequência.  
 
OBS: No Windows 7, a exemplo do que já foi feito no Windows Vista, foi retirado o pronome Meu de vários 
atalhos. Por exemplo, ao invés de Meu Computador ficou apenas Computador, ao invés de Meus Documentos, 
apenas Documentos e assim por diante. Estas opções ficam na coluna da direita, quando você abre o Menu 
Iniciar. Podemos, facilmente, fazer com que o ícone para uma destas opções seja adicionado à Área de 
trabalho. Por exemplo, para adicionar um atalho para o Computador, na Área de trabalho, dê um clique com o 
botão direito do mouse na opção Computador. No menu que surge dê um clique na opção "Mostrar na área de 
trabalho" e pronto, lá está o atalho para o Computador de volta na Área de trabalho, como nos bons e velhos 
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tempos. Na coluna da direita também temos acesso ao Painel de controle e as conexões, de rede ou via 
Modem, através da opção Rede.  
 
Dica para Usuários do Windows 2000: O tradicional menu Programas nas versões até o Windows 2000 
era acessado através da opção Iniciar -> Programas, no Windows XP, Windows Vista e também no Windows 
7 é acessado através da opção Iniciar -> Todos os programas. 
 

 
 
 
O menu Iniciar modificado. 
 
Outro detalhe interessante foi que o Painel de Controle junto em uma única tela todas as opções de 
configuração dos periféricos de hardware e configurações do Windows. Desta forma, o usuário não precisa 
pesquisar em diferentes janelas para fazer configurações de Hardware e de Software, está tudo reunido em 
uma única janela, conforme indicado na Figura abaixo. 
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O novo Painel de Controle 
 
Falar sobre as novidades da interface do Windows 7 e não falar dos novos recursos da Área de Trabalho é 
simplesmente impossível. Existem novas funcionalidades do recurso Aero, tais como o Aero Peek, o qual é 
bastante útil. Eis as seguintes novidades da Área de Trabalho do Windows 7: 
• Snap  
• Shake  
• Aero Peek  
• Gadgets  
• Plano de fundo da área de trabalho 
 
Estes novos recursos na área de trabalho do Windows 7 facilitam, e muito, a organização e o gerenciamento 
de várias janelas, quando você trabalha com vários programas abertos ao mesmo tempo. Com estes novos 
recursos, conforme veremos a seguir, você pode alternar facilmente entre janelas abertas de modo que possa 
se concentrar nos programas e arquivos importantes.  
 
Snap: 
O Snap permite ao usuário organizar e redimensionar janelas na área de trabalho com um único movimento 
do mouse. Usando Snap, você pode alinhar rapidamente as janelas no lado da área de trabalho, expandi-las 
verticalmente para ocupar toda a altura da tela ou maximizá-las para que preencham a área de trabalho 
completamente. O recurso Snap pode ser especialmente útil nas seguintes situações: 
• Ao comparar dois documentos. 
• Para copiar ou mover arquivos entre duas janelas. 
• Maximizar a janela em que você está trabalhando no momento ou expandindo documentos longos para 
facilitar sua leitura e exigir menos rolagem. 
 
Apenas para ilustrar como funciona o Snap. Por exemplo, se você arrastar uma janela para o lado esquerdo 
da tela, até que apareça uma sombra transparente por sobre a janela e largar, a janela será automaticamente 
redimensionada, para ocupar a metade da tela. 
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Ao arrastar a janela de volta para o meio da tela, automaticamente, o Windows 7 redimensiona a tabela para 
o seu tamanho anterior. Ao arrastar a janela para a parte superior da tela, o Snap, automaticamente, maximiza 
a janela. 
 
No começo você pode até estranhar um pouco este recurso. Mas garanto para você, que depois de se 
acostumar a utilizá-lo, você não irá mais abandoná-lo, pois é um recurso bastante útil e que poupa tempo. 
 
Em resumo: Para usar Snap, arraste a barra de título de uma janela aberta para o lado da área de trabalho 
para alinhá-la ali ou arraste-a para a parte superior da área de trabalho para maximizar a janela. Para expandir 
uma janela verticalmente usando Snap, arraste a extremidade superior da janela para a parte superior da área 
de trabalho. 
 
Shake: 
Usando Shake, você pode minimizar, rapidamente, todas as janelas abertas na área de trabalho menos a 
janela com a qual deseja trabalhar. Para isso, basta clicar na barra de título da janela que você deseja manter 
aberta, manter o mouse pressionado e sacudir (mover o mouse para lá e para cá, rapidamente). Com isso, 
rapidamente, todas as demais janelas serão minimizadas, exceto a que você está chacoalhando.  
Para restaurar as janelas minimizadas, sacuda a janela aberta novamente. O Shake é uma novidade bem 
interessante e útil. 
 
Aero Peek: 
O recurso chamado Aero Peek, permite visualizar rapidamente a área de trabalho sem minimizar todas as 
janelas ou visualizar uma janela aberta apontando para seu ícone na barra de tarefas.  
 
OBS: Um detalhe importante de se observar é que o botão Exibir Área de Trabalho, mudou de lugar no 
Windows 7. Agora ele fica no canto inferior direito, depois da hora e data do sistema, conforme destacado a 
seguir. 

 
Usando o Aero Peek na área de trabalho: 
Conforme visto na OBS acima, o botão Mostrar área de trabalho foi movido para a extremidade direita da barra 
de tarefas, o que facilita para você clicar ou apontar para o botão sem abrir acidentalmente o menu Iniciar (o 
que ocorria com frequência no Windows 2000, Windows XP e Windows Vista). 
Além de clicar no botão Mostrar área de trabalho para minimizar todas as janelas e exibir a área de trabalho, 
você pode exibir temporariamente ou “espiar” a área de trabalho simplesmente apontando o mouse para o 
botão Mostrar área de trabalho. Quando você aponta para o botão Mostrar área de trabalho ao final da barra 
de tarefas (apenas apontar, sem clicar), qualquer janela aberta esmaece da exibição (fica transparente), 
exibindo a área de trabalho. Para fazer as janelas reaparecerem, afaste o mouse do botão Mostrar área de 
trabalho. 
 
Exibindo rapidamente a área de trabalho usando o Aero Peek: 
Isso pode ser útil para exibir rapidamente Gadgets (pequenos programas, com funções diversas, que na versão 
anterior (Windows Vista) ficavam na Barra de Gadgets. No Windows 7 a Barra de Gadgets foi extinta e os 
Gadgets podem ser adicionados diretamente na Área de Trabalho). 
  
Gadgets: 
A Barra Lateral do Windows (Barra de Gadgets) foi aposentada e não está mais disponível com o Windows 7. 
Ao invés disso, você pode exibir gadgets em qualquer lugar da área de trabalho e usar os recursos do Aero 
Peek (descrito no tópico anterior) para ver temporariamente gadgets de área de trabalho sem minimizar nem 
fechar as janelas com as quais você está trabalhando. Na Figura abaixo, da Ajuda do Windows 7, temos um 
exemplo onde Gadgets foram adicionados diretamente à Área de Trabalho. 
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Gadgets adicionados diretamente na Área de Trabalho. 
 
Plano de fundo da área de trabalho: 
Com o Windows 7, você pode exibir uma apresentação de slides de imagens (várias imagens sendo alternadas, 
passadas em sequência. Você pode até mesmo configurar o tempo entre a troca de uma imagem e outra).  
Alguns temas que já vem com o Windows 7 incluem uma apresentação de slides ou você pode criar sua própria 
apresentação de slides com sua coleção pessoal de imagens.  
 
Observações: Nem todos os novos recursos de área de trabalho, descritos neste tópico, estão disponíveis em 
todas as edições do Windows 7. Por exemplo, Aero Peek, Shake e apresentações de slides de plano de fundo 
não estão incluídas no Windows 7 Home Basic nem no Windows 7 Starter.  
 
Inicialização do sistema: 
O Windows 7 inicializa mais rápido do que qualquer uma das versões anteriores. Ao instalar o Windows 7 é 
criada, automaticamente, uma conta chamada Administrador. Por padrão a senha desta conta está em branco. 
Durante a instalação podemos definir uma senha para a conta Administrador e deve ser criada, pelo menos 
mais uma conta. A conta Administrador é oculta, não sendo exibida na lista de usuários quando o Windows 7 
é inicializado. Isso ocorre por que, por padrão, a conta Administrador está desativada (por isso que é obrigatório 
criar, pelo menos, mais uma conta, durante a instalação do Windows 7. 
 
Diferente do Windows 95/98/Me o logon é obrigatório no Windows 7. Quando existir apenas uma conta, além 
da conta Administrador e a senha desta conta estiver em branco, o processo de logon é efetuado 
automaticamente, utilizando esta conta, após a inicialização do Sistema. Caso tenhamos criado várias contas, 
o Windows 7 exibe uma lista de usuários para definirmos com qual conta faremos o logon. 
 
Novidades sobre Segurança: 
 
Como não poderia deixar de ser, junto com a estabilidade e desempenho, a segurança foi a principal 
preocupação da equipe que desenvolveu o Windows 7. Nesta área temos novidades importantes, as quais tem 
como objetivo tornar o Windows 7 bem mais seguro e menos suscetível a ataques do que as versões 
anteriores. 
A principal novidade de segurança introduzida no Windows Vista é denominada “Controle de Conta de 
Usuário”. Em Inglês o termo é User Account Control (UAC). O principal objetivo deste novo recurso é impedir 
que sejam feitas alterações não autorizadas no computador (pois fazer alterações não autorizadas ou sem o 
conhecimento do usuário, é o principal meio, usado, para instalar vírus e spywares no computador). Sempre 
que for feita uma tentativa de instalar um novo programa ou modificar uma configuração do Windows, para a 
qual são necessárias permissões de Administrador, será exibida uma janela de informações e será solicitada 
confirmação do usuário. Mesmo que você esteja logado com uma conta com permissão de Administrador, se 
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o recurso de Controle de Conta de Usuário estiver habilitado, será exibida uma mensagem e solicitada uma 
confirmação. Isso evita que alterações sejam feitas ou que programas sejam instalados de maneira oculta, 
sem conhecimento do usuário. Em algumas situações este recurso pode até tornar-se um pouco inconveniente, 
devido ao grande número de confirmações que é solicitado, mas, devemos reconhecer se tratar de um recurso 
muito bem vindo e que deve ser mantido ativado, pois realmente é de grande ajuda para evitar problemas de 
segurança.  
 
Para determinadas situações, além do aviso pode ser que você seja solicitado a informar uma conta com 
permissão de Administrador do computador. Por exemplo, se você está logado com uma conta sem permissão 
de administrador e vai instalar um programa que precisa de permissões de Administrador para ser instalado, 
será exibida uma janela, solicitando que você informe as credenciais (conta e senha) de Administrador. Esta é 
mais uma forma de proteger o seu computador, contra a instalação de vírus e spywares. 
No Windows Vista houve muitas reclamações em relação a este recurso, principalmente devido ao grande 
número de mensagens que este recurso exibia, interrompendo, a todo momento, o trabalho do usuário. No 
Windows 7 este recurso foi remodelado, para tornar-se menos intrusivo.  
 
O Windows Defender é instalado, automaticamente, durante a instalação do Windows 7 e é também atualizado, 
automaticamente, via Internet. O Windows Defender é o software da Microsoft para compactar os spyware e 
malwares. Além do Windows Defender, é recomendável o uso de um segundo programa anti-spyware. 
 
No Windows XP, o Windows Defender não era instalado automaticamente. O usuário tinha que baixar do site 
da Microsoft e fazer a instalação. No Windows Vista e no Windows 7, o Windows Defender é instalado, 
automaticamente. 
 
Temos também o Internet Explorer 8.0, o qual é instalado automaticamente durante a instalação do Windows 
7. 
 
No Windows 7 não existe mais um cliente de e-mail fornecido junto com o sistema, como era o caso do Outlook 
Express até o Windows XP e do Windows Mail com o Windows Vista. No Windows 7 você deve instalar o 
Windows Live. O Windows Live fornece vários aplicativos úteis, dentre os quais o MSN e o Windows Live Mail, 
que é o substituto natural do Outlook Express.  
 
Muitos dos recursos do Windows são implementados na forma de Serviços. Um serviço pode ser configurado 
para ser inicializado, automaticamente, durante a inicialização do Windows. Uma novidade introduzida no 
Windows Vista e que também faz parte do Windows 7, é que os serviços são executados somente com os 
privilégios mínimos necessários para o seu funcionamento, sem ter privilégios maiores do que os necessários. 
Isso evita que um problema em um ou mais serviços, possa fazer com que o Windows 7 para de funcionar e o 
computador tenha que ser reinicializado. Esta mudança também reduz as opções de ataque de hackers, 
explorando falhas conhecidas em determinados serviços. Esta é uma medida importante, para garantir maior 
segurança e estabilidade para o Windows 7. 
 
Por fim, o recurso conhecido como Controles dos Pais, o qual permite que os pais apliquem uma série de 
restrições, em relação aos usos que seus filhos podem fazer no Windows 7. Por exemplo, com este recurso, 
os pais podem restringir quais jogos seus filhos poderão usar, poderão fazer a limitação somente a 
determinados jogos, ou para jogos indicados até a faixa de idade apropriada ou podem bloquear jogos com 
conteúdos específicos, tais como violência e/ou sexo. Este recurso também teve melhorias importantes no 
Windows 7, em relação ao Windows Vista. 
 
Como administrador do computador, os pais podem definir limites de tempo para controlar quando as crianças 
têm permissão para fazer logon no computador. Os limites de tempo impedem que as crianças façam logon 
durante as horas especificadas. Pode-se definir horas de logon diferentes para cada dia da semana. Se elas 
estiverem conectadas quando o tempo alocado terminar, serão automaticamente desconectadas.  
 
Os pais podem definir limites para o uso da Internet. Você pode restringir os sites que as crianças podem 
visitar, verificar uma classificação etária, indicar se deseja permitir downloads de arquivo e configurar o 
conteúdo que deseja que os filtros de conteúdo bloqueiem e permitam. Também é possível bloquear ou permitir 
sites específicos.  
 
Um outro recurso interessante é que, após configurar o recurso de Controle dos Pais, pode-se configurar 
relatórios de atividades para guardar um registro da atividade de computação do seu filho.Com estes relatórios, 
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por exemplo, você pode verificar se ele está, repetidamente, tentando abrir um programa proibido ou acessar 
sites proibidos. 
 
Multimídia e Entretenimento 
 
O suporte a recursos de multimídia foi bastante melhorado no Windows 7. Uma nova versão do Windows Media 
Player – 11.0. O Windows Media Player desempenha funções de um vídeo cassete, de um CD player, de um 
DVD Player (esta é uma novidade bem interessante, pois o Windows Media Player, a partir da sua versão 11.0 
é capaz de reproduzir DVDs, sem a necessidade da instalação de Codecs adicionais) e de um rádio, 
combinadas em um único programa. Pode-se assistir vídeos, escutar músicas nos mais variados formatos e, 
estando conectado a Internet, escutar rádios do mundo inteiro. Por padrão o Windows armazena suas músicas 
na pasta Músicas, que está dentro da pasta pessoal do usuário (por exemplo, para um usuário chamado 
Antonio Cesar, a pasta fica em C:\Usuários\Antonio Cesar\Músicas) onde se pode facilmente gerenciá-las. 
Existe um atalho, no menu Iniciar, diretamente para a pasta Músicas.  
 
A principal novidade do Windows Media Player 12.0 é que ele já vem com um número de Codecs muito maior 
do que nas versões anteriores. Isso permite executar um número muito maior de tipos de arquivos, diretamente 
no Windows Media Player 12.0, sem ter que baixar da Internet e instalar pacotes de Codec. No Windows Vista, 
por exemplo, para executar um arquivo .rmvb, era necessário baixar um pacote de Codecs e instalar. Já no 
Windows 7, com o Windows Media Player 12.0, não é preciso baixar nenhum pacote de Codecs, para poder 
assistir arquivos .rmvb. Este é somente um exemplo de tipo de arquivo. Existe suporte para dezenas de tipos 
de arquivos de áudio e vídeo, diretamente no Windows Media Player 12.0, sem necessidade e baixar novos 
codecs. 
 
Windows Media Center: Com o Windows 7 Ultimate e Home Premium, está disponível o Windows Media 
Center. Este recurso procura disponibilizar uma espécie de Painel de Controle para os recursos multimídia, 
onde o usuário poderá (desde que tenha o hardware necessário instalado) executar as seguintes tarefas: 

• Assistir TV pelo Computador 
• Gravar programas de TV 
• Executar vídeos e ver fotos 
• Ouvir música 
• Executar mídias digitais em qualquer parte da casa 
• Ouvir rádio 
• Executar um CD ou DVD 
• Gravar um CD ou DVD 
• Procurar, transmitir e baixar mídia digital de Mídia Online 
• Executar jogos 

 
No Windows XP, o Media Center somente estava disponível com uma versão específica do Windows XP: XP 
Media Center Edition. Já com o Windows Vista e com o Windows 7, ele está disponível como um Painel de 
Controle dos recursos multimídia e de entretenimento, nas edições Ultimate e Home Premium.  
 
Navegação na Internet: 
 
Com o Windows 7 é disponibilizado o Internet Explorer 8.0 e, como já citado anteriormente, não é mais 
disponibilizado o cliente de E-mail Windows Mail.  O Internet Explorer 8.0 também está disponível para ser 
instalado no Windows Vista e no Windows Server 2003.  
 
Gerenciamento do Sistema e Manutenção do Sistema em funcionamento: 
 
Manter o sistema funcionando, sem problemas mas, principalmente, poder, facilmente, recuperar o sistema ao 
seu estado normal, quando ocorrerem problemas, tem sido um ponto importante e que vem sendo melhorado 
mais e mais a cada nova versão do Windows. O Windows XP já trazia ferramentas bem interessantes para 
manter o sistema em funcionamento e para recuperação a desastres. O Windows Vista avançou um pouco 
mais nesta direção e o Windows 7 avança mais ainda pouco nesta direção.  
A principal novidade do Windows 7.0 nesta área é a opção Central de Ações, indicada na Figura abaixo: 
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A opção Central de Ações do Painel de Controle. 
 
A Central de Ações lista mensagens importantes sobre configurações de segurança e manutenção que 
precisam da atenção do Administrador do computador. Os itens em vermelho na Central de Ações são 
rotulados como Importantes e indicam problemas graves, os quais devem ser resolvidos logo, como um 
programa antivírus que precisa ser atualizado ou a não existência de um programa antivírus. Os itens em 
amarelo são tarefas sugeridas, ou seja, é recomendado que você execute estas tarefas, para garantir o bom 
funcionamento do Windows e a segurança do sistema. 
 
Além das mensagens, a Central de Ações oferece links para uma série de ferramentas úteis para a manutenção 
e para a segurança do Windows 7. Além da Central de Ações, que é novidade no Windows 7, duas ferramentas 
já existentes no Windows Vista, foram consideravelmente melhoradas: O Monitor de Recursos e o Monitor de 
Desempenho.  
 
Configurações de Rede: 
 
O aplicativo Central de Rede e Compartilhamento, o qual é acessado através do Painel de Controle, introduzido 
originalmente com o Windows Vista, foi bastante melhorado no Windows 7, dando acesso rápido a 
praticamente todas as configurações de rede do seu computador. 
 
A Principal novidade é a opção Grupo doméstico, do painel de controle. A criação de um Grupo doméstico, 
permite que dois ou mais computadores rodando o Windows 7, compartilhem arquivos, bibliotecas de mídia e 
outros recursos. Você pode compartilhar imagens, músicas, vídeos, documentos e impressoras com outras 
pessoas do seu grupo doméstico. O grupo doméstico é protegido por senha, e você poderá sempre escolher 
o que vai compartilhar com o grupo. 
 
 

ATUALIZAÇÃO PARA O WINDOWS 7 
ESTA VERSÃO SUPORTA UPGRADE PARA ESTA(S) 
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Versões anteriores ao Windows Vista 
(Windows 95 98 Me 2000 XP) 

• Não suporta Upgrade para o Windows 7, tem que ser 
feita uma nova instalação. 

Windows Vista Home Basic • Windows 7 Home Basic 
• Windows 7 Home Premium 
• Windows 7 Ultimate 

Windows Vista Home Premium • Windows 7 Home Premium 
• Windows 7 Ultimate 

Windows Vista Business • Windows 7 Professional 
• Windows 7 Enterprise 
• Windows 7 Ultimate 

Windows Vista Ultimate • Windows 7 Ultimate 
 
Requisitos mínimos de hardware  
Na tabela a seguir, são apresentadas as configurações mínimas de Hardware, recomendadas pela própria 
Microsoft, para instalação do Windows 7 de 32 Bits. É importante salientar que para o Windows 7 de 64 Bits, 
as exigências são bem diferentes. Para informações sobre o Hardware mínimo necessário para a instalação 
do Windows 7 de 64 Bits, consulte o seguinte endereço: http://windows.microsoft.com/en-
us/windows7/products/system-requirements  
 
Requisitos Mínimos de Hardware para o Windows 7 de 32 Bits. 

Componente Valor mínimo sugerido 
Processador • 1 GHz ou superior 
Memória RAM • 1 GB de RAM para 32 Bits 

• 2 GB de RAM para o Windows 7 de 64 Bits 
Placa de Vídeo • Suporte para DirectX 9.0 ou superior e Com WDDM 

1.0 ou superior 
Espaço em Disco • 16 GB para o Windows 7 de 32 Bits 

• 20 GB para o Windows 7 de 64 Bits 
 
Observações: 
• É recomendado ter um drive leitor de DVD instalado, para fazer a instalação a partir de uma mídia de DVD. 
É o método mais simples e com menor probabilidade de erros. 
• Outro detalhe importante é em relação ao Windows 7 de 64 Bits. Antes de instalar o Windows 7 de 64 Bits, 
deve-se certificar de ter drivers que contém uma assinatura digital reconhecida e aceita pelo Windows 7, pois 
no Windows 7 de 64 Bits, não é possível instalar um driver que não tenha uma assinatura digital válida e 
reconhecida pelo Windows. Já com a versão de 32 Bits existe esta flexibilidade, ou seja, com o Windows 7 de 
32 Bits, você poderá instalar um driver, mesmo que ele não tenha uma assinatura digital ou que a sua 
assinatura digital não seja reconhecida pelo Windows. 
• Sempre é uma boa ideia, desativar programas tais como o antivírus e o anti-spyware, antes de fazer uma 
atualização do Windows Vista para o Windows 7. Estes programas podem causar problemas e fazer com que 
a atualização seja cancelada, gerando mensagens de erro. O mais indicado é desabilitar ou desinstalar estes 
programas, fazer a atualização para o Windows 7 e depois, tendo sido feita a atualização com sucesso, habilitar 
ou reinstalar estes programas. O mesmo é válido para programas utilizados para gerenciar partições e volumes 
nos HDs do computador ou para programas de gravação de CDs/DVDs, tais como o Nero. 
 
Antes de fazer uma atualização, faça um Backup completo de todos os arquivos de dados que você tiver. Tome 
especial cuidado com pastas e arquivos criptografados. Para evitar surpresas desagradáveis é recomendável 
descriptografar todas as pastas e arquivos que farão parte do Backup, depois fazer um backup em DVD 
(preferencialmente fazer umas duas cópias e testar se a cópia foi feita com sucesso). O Backup em DVD é 
fácil de restaurar. Tome cuidado com o formato .bkf criado pelo utilitário de Backup do Windows XP, pois não 
é possível restaurar este formato no Windows 7. 
 
 
 
Instalando o Windows 7 em um computador novo - A partir do DVD de instalação  
 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/system-requirements
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/system-requirements
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Utilizaremos um dos métodos de instalação mais simples, que consiste em inicializar o sistema a partir do 
DVD. Hoje em dia praticamente todos os computadores tem a capacidade de inicializar o sistema (ou, utilizando 
um termo popular na informática: “dar o boot”) a partir do drive de CD/DVD, somente computadores mais 
antigos de seis ou sete anos atrás que não tem a capacidade de inicializar pelo CD ou DVD e computadores 
tão antigos, com certeza, não atenderão os requisitos mínimos de hardware para o Windows 7. 
 
Dependendo da quantidade de memória e da velocidade do processador a instalação pode demorar entre trinta 
e sessenta minutos. Em um computador com 2 GB de RAM (a partir de 1 GB MB já é possível utilizar o Windows 
7, porém o desempenho deixa a desejar), com um processador Pentium Dual - Core. 
 
O procedimento para fazer a instalação das demais edições do Windows é idêntico, de tal maneira que com 
os passos apresentados o leitor terá condição de fazer a instalação de qualquer uma das edições do Windows 
7. 
 
Instalação do Windows 7 em um Computador Novo 
 
Para instalar o Windows 7 Business ("Negócios") em um computador novo, siga os passos indicados a seguir: 
1.  Ligue o computador, insira o DVD do Windows 7 no drive e desligue o computador. 
 
2.  Agora ligue novamente o computador, desta vez o DVD do Windows 7 já deve estar no drive. 
 
Nota:  Em alguns computadores, a opção para inicializar pelo CD-ROM ou DVD-ROM não está 
automaticamente habilitada. Nestes casos você precisa entrar no Setup do sistema e configurar a opção para 
habilitar o boot pelo CD-ROM/DVD-ROM. Para entrar no Setup do sistema, basta pressionar várias vezes a 
tecla Del, logo após ter ligado o computador. Para orientações sobre a configuração do Setup, consulte o 
manual da placa mãe do seu equipamento, pois a configuração do Setup é diferente para cada tipo/modelo de 
placa mãe. 
 
3.  Aguarde até que o sistema seja inicializado a partir do DVD. Em alguns computadores surge uma 
mensagem pedindo para que seja pressionada qualquer tecla para fazer a inicialização a partir do DVD. Fique 
atento a esta mensagem e quando solicitado, pressione qualquer tecla. 
 
4.  O Windows 7 começa a ser carregado a partir do DVD. Aqui temos uma novidade que foi introduzida no 
Windows Vista e que também faz parte da instalação do Windows 7.  Diferente do que ocorria até o Windows 
XP, a instalação do Windows 7 já inicia diretamente em modo gráfico. Não existe uma parte em modo texto e 
uma em modo gráfico, como era nas versões anteriores do Windows. 
 
5. Após pressionar uma tecla a inicialização é feita diretamente do DVD e é exibida a mensagem Windows is 
loading files (O Windows está carregando arquivos). Após alguns instantes, esta etapa é concluída e é exibida 
uma tela onde você deve selecionar o idioma a ser instalado, as configurações de formato de hora e moeda e 
as configurações do teclado. Na lista Idioma a instalar, selecione a opção Português, na lista Formato de hora 
e moeda selecione a opção Português (Brasil) e, finalmente, na lista Teclado ou método de entrada, selecione 
a opção Português (Brasil ABNT), conforme indicado na Figura abaixo. 
 

http://www.juliobattisti.com.br/artigos/windows7/capitulo01/cap01_06.asp
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Configurações de Idioma e Teclado. 
 
6.  Feitas as devidas seleções, clique no botão Avançar, para seguir para a próxima etapa da instalação. 
 
7.  Será exibida uma janela informativa, onde está disponível a opção Instalar agora. Dê um clique nesta opção, 
para continuar com a instalação do Windows 7. Será exibida a mensagem "A Instalação está sendo iniciada... 
Aguarde". 
 
Nota: Caso você esteja instalando o Windows 7 em um computador onde já existe uma versão anterior do 
Windows instalada, nesta etapa será exibida também a opção Fazer Upgrade. A opção Fazer Upgrade faz com 
que a versão anterior do Windows seja atualizada para o Windows 7. Neste caso você também tem a opção 
de fazer uma nova instalação. Neste caso, serão mantidas as duas versões do Windows e, na inicialização, 
será exibido um menu para que você escolha qual versão do Windows carregar.  
 
9.  Será exibida uma tela com contrato de Licença de uso do Windows 7, com o qual você deve concordar, 
para seguir com a instalação. Marque a opção Aceito os termos da licença e clique no botão Avançar, para 
seguir para a próxima etapa da instalação. 
 
10.  Nesta etapa são exibidas duas opções: 
• Atualização: Esta opção mantém arquivos, configurações e programas e atualiza o Windows. Certifique-
se de fazer o Backup de seus arquivos antes de atualizar. Esta opção é utilizada para fazer o upgrade de uma 
versão anterior do Windows, para a qual é possível o Upgrade. Como nesse exemplo é uma nova instalação, 
esta opção não deve ser utilizada. 
• Personalizada (avançada): Esta opção permite a instalação uma cópia “limpa” do Windows, permite 
selecionar onde você deseja instalar o Windows e também ofereço opções para alterar configurações dos 
discos e partições. Esta opção não mantém arquivos, configurações e programas existentes. No nosso 
exemplo vamos utilizar esta opção, pois estamos fazendo uma instalação limpa do Windows, a partir do zero, 
sem ser um Upgrade. 
Clique na opção Personalizada (avançado). 
 



                                           Apostilas OBJETIVA – Ano XI - Concursos Públicos - Brasil 

13 
 

11. Será exibida a tela “Onde deseja instalar o Windows?”, para que você selecione em qual HD e volume, 
deseja instalar o Windows. 
 
Nesta etapa será exibida a lista dos volumes disponíveis no computador. Se você tiver, por exemplo, um HD, 
dividido em C e D, serão exibidos os dois volumes, C e D. Se você tiver dois HDS, o primeiro dividido em C e 
D, o segundo em E e F e mais um espaço não particionado, será exibida uma lista com cinco itens, C, D, E, F 
e mais o espaço não particionado. 
 
Nesta etapa, você pode marcar um dos volumes e clicar na opção Opções de unidade, para excluir volumes, 
criar e formatar novos volumes. Neste exemplo, temos um único HD instalado de 127 GB. Vamos criar um 
volume de 30 GB, deixando 97 GB de espaço não particionado, para uso futuro. Para isso, clique na opção 
Disco 0, para selecioná-la (O primeiro disco instalado no computador é o Disco 0, o segundo é o Disco 1 e 
assim por diante). 
 
Para criar uma partição, dentro do Disco selecionado clique na opção Opções de unidade. Nas opções que 
são exibidas dê um clique na opção Novo. Será exibido o campo tamanho para que você defina o tamanho da 
partição a ser criada. Nesse exemplo, vamos digitar 30720, para criar uma partição de 30 GB (30 * 1024 MB). 
 
Após digitar o tamanho desejado para a partição, clique no botão Aplicar. Será exibida uma mensagem 
informando que talvez para que o Windows funcione corretamente, poderão ser criadas partições adicionais, 
para os arquivos do Sistema. Se for exibida esta mensagem clique em OK e aguarde. Uma nova partição, de 
30 GB será criada. Observe que na lista já são exibidos três itens. O primeiro é chamado de Partição 1: 
Reservado pelo Sistema. O segundo é a partição de 30 GB (Disco 0 Partição 2) e o terceiro item é o espaço 
restante no HD, ainda não particionado (Disco 0 Espaço não alocado). 
 
Agora temos que formatar a partição de 30 GB, onde será instalado o Windows 7. Clique no Disco 0 Partição 
2 com 30 GB de espaço, para selecioná-lo. Clique na opção Formatar e aguarde. Em poucos instantes o 
volume é formatado e o assistente já vai para a próxima etapa de instalação do Windows 7. 
 
12. Surge a tela Instalando o Windows, a qual avisa sobre as etapas de instalação:  
• Copiando Arquivos do Windows 
• Expandindo arquivos do Windows 
• Instalando recursos 
• Instalando atualizações 
• Concluindo a instalação.  
 
Esta etapa pode demorar alguns minutos (entre 20 a 35 minutos). Aguarde enquanto o processo de instalação 
trabalha. Ao final surge uma mensagem informando que o computador será reinicializado em 10 segundos. O 
computador é reinicializado e o processo de instalação continua, estando agora quase concluído. 
 
13.  Finalizada esta etapa, o computador será novamente reinicializado e algumas mensagens serão exibidas, 
indicando etapas da instalação que estão sendo feitas, automaticamente, tais como atualização das 
configurações do Registro e outras. Aguarde.  Será exibida a tela com as opções Copiando Arquivos do 
Windows, Expandindo arquivos do Windows, etc., com o indicativo de que está sendo executada a etapa 
Concluindo a instalação. Você já está quase lá, aguarde mais um pouco. 
 
14.  O Windows 7 é carregado e é exibida a tela Configurar o Windows. Você deve criar, pelo menos, uma 
conta de usuário durante a instalação do Windows. A conta de usuário criada durante a instalação será 
adicionada ao grupo local Administradores e terá permissões de Administrador. A conta Administrador, por 
padrão, é marcada como desabilitada. 
 
Neste exemplo, vamos criar um usuário chamado Apolo Mercúrio. No campo Digite um nome de usuário, digite 
o nome de usuário que você quer criar. Nesta etapa também será selecionado que você informe um nome para 
o computador. Caso você esteja instalando o Windows 7 em um computador da rede da sua empresa, verifique 
com o Administrador da rede, se existe um padrão a ser seguido, para atribuir nome aos computadores da 
rede. 
 
Digite o nome a ser utilizado, no campo Digite um nome do computador. Alguns caracteres não são permitidos 
para fazer parte do nome do computador: { | } ~[ \ ] ^ ’ : ; < = > ? @ ! “ # $ % ( ) + / . , *   Digite o nome do 
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computador e clique no botão Avançar, para seguir para a próxima etapa do assistente de instalação do 
Windows 7. 
 
15. Informe uma senha no campo Digite uma senha (recomendado) e confirme a senha no campo Digite a 
senha novamente. Embora não seja obrigatório criar uma senha, uma boa prática de segurança é criar uma 
senha para cada conta que for criada. No campo digite uma dica de senha, você pode digitar uma frase que 
só faz sentido para você e que servirá para ajudá-lo a lembrar da senha, caso venha a esquecê-la. Digite as 
informações solicitadas e clique no botão Avançar, para seguir para a próxima etapa do assistente de 
instalação do Windows 7. 
 
16.  Será exibida uma janela, solicitando que você digite a chave de 25 dígitos do Windows 7. No nosso 
exemplo, podemos informar uma chave que corresponde ao Windows 7 Professional. Informe a chave do 
produto e marque a opção Ativar automaticamente o Windows quando eu estiver online. Clique em Avançar, 
para seguir para a próxima etapa do assistente. O Windows verifica se é uma chave válida. Se a chave não for 
válida, será emitida uma mensagem de erro, caso contrário, será exibida a próxima etapa do assistente. 
 
17.  Nesta etapa você deve definir se deseja ou não ativar as atualizações automáticas do Windows. Clique na 
opção usar configurações Recomendadas. Com esta opção, as atualizações disponíveis serão 
automaticamente baixadas e instaladas no seu computador, garantindo que o Windows 7 esteja sempre 
atualizado e protegido contra falhas de segurança para as quais já existem correções. 
 
18.  Será exibida uma janela para que você confirme se a data, hora e fuso horário estão corretos. Verifique 
se estas informações estão corretas. Caso haja alguma informação incorreta corrija e clique no botão Avançar, 
para seguir para a próxima etapa do assistente. 
 
19.  Nesta etapa você deve informar se o computador será utilizado em casa (Rede doméstica), no trabalho – 
opção Rede da empresa (por exemplo na rede da sua empresa) ou em um local público. Cada opção tem 
diferentes configurações de rede e de segurança. Por exemplo, um computador a ser utilizado em um local 
público, precisa de restrições de segurança bem mais severas do que para uso em casa. Clique na opção 
Rede doméstica, pois no nosso exemplo, estamos instalando o Windows 7 em um computador para uso em 
casa. 
 
20.  Outras etapas vão sendo executadas, automaticamente, tal como a configuração da Área de trabalho, sem 
que seja necessária a intervenção do usuário. Aguarde. 
 
21.  A instalação é concluída e é feito o logon usando a conta e senha que foram informadas durante a 
instalação do Windows 7. A área de trabalho do Windows 7 é exibida e o processo de instalação foi concluído 
com sucesso. 
 
Pronto, o Windows 7 foi instalado e está pronto a ser utilizado.  
 
A interface de trabalho do Windows 7  
 
Na sequência você aprenderá a executar as tarefas rotineiras do trabalho com o Windows. Passaremos a 
abordar os seguintes tópicos: 
• As janelas do Windows. 
• A Barra de Ferramentas. 
• O menu Iniciar. 
• Executando programas. 
• Criando atalhos na área de trabalho. 
• Criando atalhos na Barra de tarefas. 
• Ajuda do Windows 7. 
• O Windows Explorer. 
• Navegando através dos recursos do computador. 
• Navegando através dos recursos da rede. 
• Trabalhando com pastas e arquivos. 
• Trabalhando e configurando a lixeira. 
• Formatando disquetes. 
• Outras Barras de Ferramentas do Windows 7. 
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• Utilizando Múltiplas seções. 
• Fazendo o logoff. 
• Alternando de usuário (Trocar usuário). 
• Desligando o computador. 
 
Nos tópicos sobre pastas e subpastas e sobre o Windows Explorer, apresentaremos informações detalhadas 
sobre a nova forma de acessar pastas e arquivos, utilizada pelo Windows Explorer no Windows 7. Você 
aprenderá a usar o novo Windows Explorer, bastante modificado em relação as versões do Windows até o 
Windows XP. Para quem já é usuário do Windows Vista, o novo Windows Explorer já é conhecido. Mas para 
usuários do Windows XP, que nunca chegaram a trabalhar com o Windows Vista, o Windows Explorer do 
Windows 7 será um desafio e tanto. 
 
Você também aprenderá sobre o recurso de pesquisa do Windows 7, o qual tem melhorias consideráveis em 
relação as versões anteriores. Você verá que o recurso de pesquisa realmente tornou-se um recurso útil. 
Depois que você aprender a utilizá-lo, você trocará o adjetivo útil pelo adjetivo INDISPENSÁVEL. 
 
Fazendo logon no Windows 7  
 
A palavra logon é utilizada para descrever a identificação que o usuário faz para acessar o Windows 7. O 
usuário se identifica fornecendo um nome de usuário e uma senha. O conjunto nome de usuário/senha é que 
identifica para o Windows 7 qual usuário está acessando o computador.  
 
OBS: Existem meios mais sofisticados e seguros de identificação. Um dos meios muito utilizado hoje em dia é 
através dos chamados Smart Cards (cartões inteligentes) em combinação com o uso de Certificados Digitais. 
Existem meios ainda mais seguros que são os de reconhecimento através de uma característica física do 
usuário, tal como as impressões digitais ou a íris do olho. A grande vantagem destes meios é o alto nível de 
segurança. A principal desvantagem é o custo elevado dos equipamentos necessários, tais como leitores de 
íris. Mas, em ambientes que precisam de um nível máximo de segurança, se justificam os investimentos 
necessários, para implementar um sistema de autenticação e reconhecimento, baseado em leitura de digital, 
íris ou, até mesmo, de reconhecimento de voz. 
 
Ao instalarmos o Windows 7 é criado, automaticamente, um usuário chamado Administrador. A conta 
Administrador, por padrão, fica desativada (por isso ela não aparece na tela de logon, para que você possa 
utilizá-la. Além do usuário Administrador, na etapa final da instalação devemos criar pelo menos mais um 
usuário. Os usuários criados durante a instalação são todos configurados como membros do grupo 
Administradores do computador. Durante a instalação, conforme vimos anteriormente, além de criar uma conta 
de usuário você pode (e deve), definir uma senha para a conta 
 
Após iniciar o Windows, é exibida uma lista com as contas de usuário, disponíveis para logon. Para fazer o 
logon basta clicar no nome do usuário. Se existir uma senha definida para este usuário, a senha será solicitada. 
É só digitar a senha e clicar no botão com a setinha para a direita ou pressionar Enter. 
 
O Windows 7 mantém um ambiente personalizado para cada usuário. Por exemplo, se o usuário Menegaldo 
faz o logon, alterou algumas configurações do Windows e criou alguns atalhos na Área de trabalho, estas 
alterações somente estarão disponíveis para o usuário Menegaldo e não estarão disponíveis para outros 
usuários que façam o logon. Com isso é possível manter um ambiente personalizado, onde cada usuário cria 
os seus próprios ícones, atalhos e define as configurações que julgar mais adequadas para o seu trabalho 
diário. 
Uma vez logado não será preciso reinicializar o computador para trocar de usuário. É possível fazer o logoff 
do usuário atual e fazer o logon como um novo usuário, sem ter que reinicializar o computador. Para fazer o 
logoff do usuário atual, clique no botão Iniciar (que agora não tem mais a palavra Iniciar. É o botão circular, 
com o logotipo do Windows dentro e fica na mesma posição do botão Iniciar, das versões anteriores do 
Windows). No menu que é exibido, aponte o mouse para o botão com a seta para a direita ao lado da opção 
Desligar. No menu que é exibido, clique em Fazer Logoff. 
 
Feito o logoff, será apresentada e tela de logon, a mesma que é apresentada na inicialização do Windows 7. 
Agora é só clicar no usuário desejado, fornecer a senha e pressionar Enter. Pronto, você fez o logon com um 
usuário diferente. As alterações/configurações que você fizer com este novo usuário somente estarão 
disponíveis para ele. 
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Uma das boas novidades introduzidas no Windows XP e também presente no Windows 7 é que é possível, ter 
mais de um usuário logado ao mesmo tempo, e alternar entre estes usuários. Com isso, se você precisa fazer 
um logon com um usuário diferente, não é preciso fazer o logoff do usuáriio atual (o que faria com que todos 
os programas do usuário atualmente logado fossem fechados). Ao invés de fazer o logoff, temos uma opção 
chamada Trocar usuário (indicada na Figura abaixo). Ao utilizarmos a opção trocar usuário, o Windows 7 
mantém todo o ambiente do usuário atual e permite que você faça um logon com um usuário diferente. Neste 
momento teremos dois usuários logados.  
 
OBS: Ao fazermos o logon, podemos saber se um determinado usuário já está logado, pois abaixo do nome 
do usuário logado aparece a expressão “Sessão iniciada”. 

 
Trocando de Usuário sem fazer o Logoff do usuário atual. 
 
Será apresentada e tela inicial de logon do Windows, a mesma tela que é apresentada na inicialização do 
Windows 7. Junto ao nome do usuário que está atualmente logado, aparece a expressão "Sessão iniciada", 
indicando que o usuário já está logado. Agora é só clicar em um dos outros usuários da lista, fornecer a senha 
se for o caso e pressionar Enter. Pronto, você fez o logon com um usuário diferente e o usuário anterior 
manteve-se também logado. As alterações/configurações que você fizer com este novo usuário somente 
estarão disponíveis para ele. 
 
Interface de trabalho do Windows 7  
 
Agora vamos a um pequeno passeio pela nova interface do Windows 7, para depois partirmos para o estudo 
dos diversos elementos, funcionalidades e novidades da nova interface. 
Podemos observar que, logo após a instalação, a Área de trabalho está completamente limpa, sem os 
tradicionais ícones que existiam nas versões anteriores, até o Windows XP. Apenas o ícone para a Lixeira está 
presente na Área de Trabalho. 
 
Novidade do Windows 7: No Windows 7 não existe mais a Barra lateral de Gadgets (pequenas 
aplicações/utilitários), que existia no Windows Vista. No Windows 7 você ainda pode utilizar Gadgets, mas 
sempre que um Gadget é adicionado, ele é adicionado diretamente na Área de Trabalho, uma vez que não 
existe mais a Barra Lateral de Gadgets. Se você fez uma atualização do Windows Vista para o Windows 7, e 
havia Gadgets configurados para serem exibidos no Windows Vista, estes serão exibidos diretamente na Área 
de Trabalho do Windows 7.  
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Dica: Se você é usuário do Windows Vista, pode ser que esteja acostumado com o “Centro de Boas Vindas”, 
o qual era aberto, automaticamente, quando fazia o logon no Windows Vista. Isso não ocorre mais com o 
Windows 7 e o Centro de Boas Vindas foi aposentado. 
 
O menu Iniciar também foi bastante modificado em relação ao Windows XP (não muito modificado em relação 
ao Windows Vista). A primeira e mais evidente mudança é que agora não tem mais a palavra Iniciar. O menu 
Iniciar agora é representado por um botão em forma de esfera, dentro da qual tem o logotipo do Windows, 
conforme indicado na Figura abaixo. 
 

 
A nova aparência do Botão/Menu Iniciar. 
 
Nota: Neste livro eu utilizarei os termos Menu Iniciar e Botão Iniciar como sinônimos. 
O menu Iniciar é composto de duas colunas, sendo que na coluna da esquerda tem atalhos para os últimos 
programas que foram utilizados. Uma mudança interessante no Windows 7 é que além de ser atalho para um 
programa recentemente utilizado, o atalho se torna um menu para acesso aos últimos documentos abertos no 
referido programa.  
 
Vamos supor que você usou o Paint para abrir e editar várias figuras. Com isso ficará, na coluna da esquerda, 
um atalho para o Paint. Ao colocar o mouse sobre o Paint, será aberto um menu, com os últimos arquivos 
abertos no Paint, para que você possa abrir qualquer um deles, rapidamente, conforme exemplo da Figura 2.3. 
No menu da esquerda também tem a opção Todos os Programas, a qual dá acesso aos programas instalados 
no computador, tais como o Word, Excel, Access, PowerPoint, CorelDraw, AutoCAD, etc. 
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Atalhos rápidos para os últimos arquivos abertos no Paint. 
 
Na coluna da direita ficam atalhos que, nas versões anteriores, ficavam na Área de trabalho como, por exemplo, 
atalho para o Computador, Documentos, Imagens, Músicas, Jogos, Painel de controle, Rede e assim por 
diante. 
 
IMPORTANTE: Observe que no Windows 7 não temos mais o uso dos pronomes possessivos Meu, Meus, 
etc. Por exemplo, ao invés de Meus documentos, temos a pasta Documentos, ao invés de Meu computador, 
temos Computador e assim por diante. O pronome Meu(s) já havia sido descontinuado no Windows Vista. 
 
Ao invés de Iniciar -> Programas, que tínhamos nas versões do Windows até o Windows 2000, a partir do 
Windows XP e também no Windows 7, temos Iniciar -> Todos os programas, conforme indicado na Figura 
abaixo. 
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A opção Todos os programas 
 
Aqui temos uma modificação Importante do Windows 7, a qual foi originalmente introduzida no Windows Vista. 
Observe que ao clicar em Todos os programas, as opções deste menu, abrem na coluna da esquerda, 
ocultando as opções desta coluna. Ao clicar em uma das opções do menu Todos os Programas, como por 
exemplo Acessórios, as opções do menu Acessórios são abertas neste espaço da coluna da esquerda, abaixo 
de Acessórios, conforme indicado na Figura a seguir: 
 
Com esta nova forma de abrir, evita-se o que ocorria até o Windows XP e nas versões anteriores, onde um 
menu ia sendo aberto ao lado do outro, até terminar o espaço no lado direito da tela e aí começava a voltar, 
um por cima do outro, gerando uma verdadeira confusão. Com esta nova estrutura de navegação, as opções 
são abertas, sempre dentro do espaço de duas colunas, destinado ao Menu Iniciar, sem jamais avançar para 
fora deste espaço. Para fechar um menu de opções, como Acessórios, aberto no exemplo anterior, basta clicar 
novamente em Acessórios e pronto, as opções do menu serão ocultadas. Com esta nova metodologia fica 
mais fácil e intuitivo navegar através das opções do Menu Iniciar, dentro de um espaço menor e mais 
organizado. 
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A nova maneira de abrir, dos menus de Todos os programas. 
 
A aparência dos controles também está modificada. Observe que os botões, as caixas de seleção e outros 
elementos das janelas gráficas estão com um aspecto visual diferente. Por exemplo, a Barra de tarefas está 
com um aspecto mais “arredondado” e bem maior do que nas versões anteriores. O funcionamento da Barra 
de tarefas também está um pouco modificado. As maiores mudanças visuais serão sentidas, se o computador 
que você usa, tem uma placa de vídeo com suporte a interface Windows Aero.  
 
Dica: Você pode abrir o menu Iniciar simplesmente dando um clique no botão Iniciar, ou pressionando 
Ctrl+Esc ou teclando a tecla Iniciar. A tecla Iniciar faz parte dos teclados mais novos, é a tecla com o logotipo 
do Windows e normalmente fica entre as teclas Ctrl e Alt. 
 
 
Modos de operação do mouse  
 
O Mouse é um dispositivo fundamental na utilização do Windows, seja qual for a versão – Windows 3.x, 
Windows 95/98/Me, Windows NT, etc. A partir do Windows 98 foram introduzidas novidades na maneira de 
utilizar o mouse. Desde o Windows 98, passando pelo Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, 
Windows Server 2008, Windows Vista e Windows 7, temos dois modos possíveis de utilização para o mouse: 
O Modo de clique simples e o Modo de clique duplo.  
 
Nota: O que vemos, na prática, é a ampla maioria dos usuários, continuar a usar o modo de Clique duplo. O 
mais interessante é que muitos usuários, utilizam o modo de Clique duplo até mesmo para navegar na Internet, 
embora na Internet o Clique duplo não exista. Por exemplo, muitos dos pedidos de cursos e livros que eu 
recebo através do meu site www.juliobattisti.com.br vem duplicados. Por que isso acontece??? Na hora de 
fechar o pedido, o cliente “tasca” um Clique duplo no botão Enviar Pedido. Isso por que ele está acostumado 
com o Clique duplo e na Internet, ao invés de usar um único clique, ele continua dando clique duplo. São 
hábitos que tem que ser levados em conta e respeitados, pois muitos programas caíram no esquecimento e 

http://www.juliobattisti.com.br/
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