Olá. Aqui na Lenovo®, desenvolvemos esta publicação para ajudar
você a começar a usar o sistema operacional Microsoft® Windows® 8.1.
Não importa se você é um novo usuário de computadores ou
simplesmente ainda não conhece o Windows 8.1, temos certeza que
você achará essas informações úteis agora e no futuro.
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Tela Iniciar
A tela Iniciar é uma interface simplificada otimizada para telas sensíveis
ao toque, mas igualmente utilizável com um mouse ou outro dispositivo
apontador. Cada bloco na tela Iniciar está associado a um aplicativo,
Web site, lista de reprodução, pessoa ou qualquer outra coisa que você
considere importante. Alguns blocos são animados para mostrar
informações mais recentes, como atualizações de status ou previsões
de tempo.

Não há suporte aos recursos marcados com um asterisco (*) em
algumas versões anteriores do Windows 8.1.



Para abrir o aplicativo ou função associada, toque ou clique no
bloco.
*Para ir para a tela Aplicativos, deslize o dedo para cima a partir
do meio da tela ou clique na seta para baixo
próxima ao canto
inferior esquerdo da tela.
Para ir para a área de trabalho, toque ou clique no bloco da área
de trabalho.
*Para procurar aplicativos, configurações e arquivos disponíveis,
toque ou clique no ícone Pesquisar no canto superior direito da
tela.
*Para desligar, reiniciar ou colocar seu computador em um modo
de economia de energia, toque ou clique no ícone de energia
no canto superior direito da tela.
*Para abrir a barra de tarefas, mova o ponteiro para a borda inferior
da tela e deslize para baixo para mostrar a barra de tarefas.

Área de trabalho
A área de trabalho do Windows 8.1 é semelhante em aparência e
funcionamento à área de trabalho das versões anteriores do Windows.
Você pode executar programas do Windows tradicional, gerenciar
arquivos e acessar as configurações do Painel de Controle na área de
trabalho. Funções, como pesquisa e navegação para programas e
configurações, antes encontradas no menu Iniciar do Windows 7 e nas
versões anteriores, agora são fornecidas pelos botões do Windows 8.1.
Consulte "Botões" posteriormente neste documento para obter detalhes.

A área de trabalho fornece os seguintes componentes:
Controle da tela Iniciar do Windows: esse controle está
localizado no canto inferior esquerdo da tela. Toque ou clique
nesse controle para ir para a tela Iniciar.

Para abrir os botões, execute um dos seguintes procedimentos:




Mouse: mova o ponteiro para o canto superior ou inferior direito
da tela.
Toque: deslize a partir da borda direita da tela.
Teclado: pressione a tecla de logotipo do Windows + C.

Barra de tarefas: esse componente está localizado na parte
inferior da tela, próximo ao controle da tela Iniciar do
Windows. Ele contém atalhos para alguns aplicativos. Você
pode fixar atalhos adicionais na barra de tarefas. A barra de
tarefas também exibe ícones para programas da área de
trabalho abertos.

As seções a seguir descrevem as funções de navegação válidas na
área de trabalho e na tela Iniciar ou nos aplicativos.

Barra de ferramentas: esse componente está localizado na
parte inferior da tela, próximo à borda direita. Ele contém
atalhos para algumas ferramentas, recursos e configurações.

Procure aplicativos, configurações e arquivos disponíveis.

Área de trabalho: é a maior área da tela. Nela, você pode
adicionar ícones como atalhos para seus programas e
organizar os ícones do jeito que preferir. Você também pode
personalizar a aparência da sua área de trabalho.

Botões
Os botões permitem navegar pelo Windows 8.1, executar pesquisas,
acessar configurações, compartilhar arquivos, etc. Você pode abrir os
botões na tela Iniciar, área de trabalho ou qualquer outro espaço de
trabalho.

Pesquisar

Compartilhar
Compartilhe arquivos, links da Web e outros itens. O suporte total está
limitado aos aplicativos da Windows Store. Abra um aplicativo da
Windows Store, selecione o item que deseja compartilhar, abra os
botões e toque ou clique em Compartilhar.

Iniciar
Vá para a tela Iniciar ou para o último aplicativo que você usou.

Dispositivos
Interaja com os dispositivos conectados ao seu computador.

Configurações
Personalize as configurações do seu computador.

Windows 8.1 Support Center @ Lenovo
support.lenovo.com/windows8.1

Notas:

A interface do usuário pode parecer ligeiramente diferente das
ilustrações devido a variações dentro das atualizações do
Windows.

Gestos de toque e controles do mouse

Aumentar o zoom

Alternar entre aplicativos

Personalizar blocos ou exibir opções de aplicativos

O Windows 8.1 oferece suporte a gestos de toque e controles do
mouse. A seguir são descritas ações básicas que você pode fazer
usando a tela sensível ao toque ou um dispositivo apontador.

Toque
Mova dois dedos afastando-os
um do outro.

Toque
Deslize a partir da borda
esquerda.

Observações:

Os gestos de toque são válidos somente em computadores com
tela sensível ao toque.

Não há suporte aos gestos de toque e controles do mouse
marcados com um asterisco (*) em algumas versões anteriores do
Windows 8.1.

Mouse
Pressione a tecla Crtl enquanto
gira a roda do mouse para trás.

Mouse
Mova o ponteiro para o canto
superior esquerdo da tela e
clique. Continue a clicar para
percorrer todos os aplicativos
abertos.

Abrir um aplicativo ou fazer seleções em um aplicativo
Toque
Toque.

Girar um item
Nota: alguns aplicativos não oferecem suporte à operação de girar.
Toque
Coloque dois ou mais dedos
sobre um item e gire os dedos.

Exibir aplicativos usados recentemente
Toque
Deslize para dentro e para fora a
partir da borda esquerda.

Mouse
Se o aplicativo oferecer suporte à
operação de girar, clique no
ícone de giro.

Mouse
Clique.

Mouse
Mova o ponteiro para o canto
superior esquerdo da tela e, em
seguida, mova o ponteiro para
baixo ao longo da borda
esquerda.

Exibir os botões
Toque
Deslize a partir da borda direita.

Mover um objeto
Toque
Arraste um item para o local
desejado.

Mouse
Mova o ponteiro para o canto
superior ou inferior direito da tela.

Mouse
Clique, segure e arraste um item.

Percorrer os itens
Toque
Deslize.

Diminuir o zoom
Toque
Mova dois dedos na direção um
do outro.
Mouse
Pressione a tecla Ctrl enquanto
gira a roda do mouse para frente.

Mouse
 Gire a roda do mouse.
 Mova o ponteiro para exibir a
barra de rolagem. Em
seguida, use a barra de
rolagem.

Exibir todos os aplicativos
Toque
Deslize para cima a partir do
meio da tela Iniciar.
Mouse
Clique no ícone de seta
localizado próximo ao canto
inferior esquerdo da tela Iniciar.

Exibir vários aplicativos lado a lado

Toque
Deslize para dentro a partir da
borda superior ou inferior da tela
Iniciar ou do aplicativo.

Toque
Deslize para baixo a partir da
borda superior da tela para o lado
esquerdo ou direito até ver um
divisor. Em seguida, vá para a
tela Iniciar ou Aplicativos e toque
no próximo aplicativo desejado.

Mouse
Clique com o botão direito em
uma área vazia na tela ou em
um bloco.

Mouse
1. Da borda superior da tela,
clique, segure e mova o
ponteiro para baixo e, em
seguida, para a esquerda ou
direita. Solte o botão ao ver
um divisor.
2. Vá para a tela Iniciar ou
Aplicativos e clique no
próximo aplicativo desejado.

Fechar um aplicativo
Toque
Deslize para baixo a partir da
borda superior da tela até o final.
Mouse

Da borda superior da tela,
clique, segure e mova o
ponteiro para a parte
inferior. Em seguida, solte o
botão.

*Mova o ponteiro para a
parte superior da tela e
clique no botão Fechar na
barra de título.

Mais dicas do Windows 8.1
Para obter mais informações sobre como usar o Windows 8.1, execute
uma das opções a seguir:




Abra o aplicativo Ajuda+Dicas na tela Iniciar ou na tela
Aplicativos.
Vá para http://support.lenovo.com/windows8.1 para visitar o
Centro de Suporte ao Windows 8.1 Lenovo.
Na tela Aplicativos, toque ou clique em Ajuda e Suporte para
abrir o sistema de informações de Ajuda e Suporte do Windows.

Avisos legais
Lenovo, For Those Who Do. e o logotipo Lenovo são marcas
registradas da Lenovo nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Microsoft, Windows e Internet Explorer são marcas registradas do
grupo de empresas Microsoft.
Outros nomes de empresas, produtos ou serviços podem ser marcas
registradas ou marcas de serviços de terceiros.
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