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WINDOWS 10 RESUMIDO

Edições
O Windows 10 foi lançado em 29 de julho de 2015 e tem
atualização gratuita para todos os usuários de Windows 7 e
Windows 8/8.1 até 29 de julho de 2016.
O Windows 10 possui 4 edições (Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise e
Windows 10 Education). A edição Home é destinada ao usuário doméstico e as edições Pro e
Enterprise são voltadas ao ambiente empresarial. Para aquisição das edições Enterprise e
Education é necessário efetuar contrato de licenciamento com a Microsoft. Também há uma
versão para rodar em Smartphones chamada de Windows 10 Mobile.
O Windows 10 introduz um novo conceito:
versão do Windows 10. Até o momento foram
disponibilizadas três versões. A versão pode
ser identificada clicando no menu Iniciar
→ Configurações → Sistema → Sobre. A
cada versão, novas funcionalidades podem
aparecer. O número da versão será composto
pelo ano com dois dígitos mais o número do
mês.
1. Versão de lançamento
2. Versão 1511 – novembro de 2015
3. Versão 1607 – julho de 2016

Menu Iniciar + Tela Inicial
O Menu Iniciar, que havia sido removido no Windows 8, voltou no Windows 10 e veio
acompanhado da Tela Inicial. Tecla de atalho: Tecla Windows ou Ctrl + Esc.
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Os blocos na Tela Iniciar podem mostrar atualizações de seus amigos, novos
e-mails, notificações de aplicativos e o próximo compromisso em seu calendário
de uma só vez, sem a necessidade de abrir nenhum aplicativo. E, como qualquer
pessoa que use um computador pode entrar usando sua própria conta, cada
um pode “Redimensionar” (tamanhos Pequeno, Médio, Grande e Largura) e
posicionar seus blocos, suas cores e suas telas de fundo. Ao clicar sobre um
bloco com o botão da direita também aparece a opção “Desafixar
da Tela Inicial” para retirar os ícones não desejados. Outra opção
disponível é “Desligar Bloco Dinâmico”. Com essa opção, o bloco
que apresenta coleta e apresenta informações online passa a
mostrar apenas o nome do ícone, conforme figura ao lado.
Outras opções disponíveis nos blocos:
Fixar / Desafixar na barra de tarefas – Fixa ou retira o ícone da Barra de Tarefas.
Classificar e dar opinião – Abre a Loja para você avaliar o
aplicativo e visualizar as avaliações dos usuários.
Compartilhar – Permite compartilhar informações do aplicativo por e-mail, Twitter, OneNote e outros aplicativos.
A Tela Inicial pode ser redimensionada posicionando o mouse sobre as bordas superior ou
direita. Ajusta o tamanho da janela arrastando o mouse. Para customizar os títulos na Tela
Iniciar, posicione o mouse sobre o título existente e então aparecerá o sinal de igual, conforme
Ao clicar no sinal de igual, o nome do título
pode
figura ao lado.
ser editado.
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Ao clicar com o botão da direita sobre o menu “Iniciar”, aparece um menu com a lista de vários
aplicativos do Windows (Área de Trabalho, Desligar ou Sair, Executar, Pesquisar, Explorador de
Arquivos, entre outros). A Tecla de atalho é Windows + X.

Gadgets e Aero
Os Gadgets não estão disponíveis no Windows 10, foram substituídos pelos “Blocos”, também
chamados de “Aplicativos”, ou ainda “Apps”, da tela “Inicial”.
A função “Aero Peek” continua existindo (mostra a área
de trabalho), mas agora com
o nome “Espiar”.
O Aero Flip (tecla de atalho Windows + TAB) agora mostra a lista de aplicativos abertos de uma
forma relativamente parecida ao ALT + TAB.

ALT + TAB:

Windows + TAB:
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O Aero SNAP, também chamado de Ajustar, do Windows 10, permite definir o tamanho das
janelas ao arrastá-las para as bordas laterais. Além disso, cada uma das opções do Ajustar agora
pode ser desativada em Menu Iniciar → Configurações → Sistema → Multitarefas.

Pesquisar
No Windows 10 há uma “Caixa de Pesquisa” no canto esquerdo da
Barra de Tarefas. A versão 1607 trouxe um novo recurso, a Cortana,
que modificou significativamente a janela de pesquisa. Ao digitar
algo (Casa do) e pressionar ENTER, a busca é realizada no
computador (Aplicativos, Documentos) e também é apresentada a
opção para pesquisa diretamente na internet, e com sugestões.
Cortana: você agora pode usar a assistente-pessoal
nascida no Windows Phone em seu computador por meio
de comandos de voz. Você já pode se divertir pedindo
que ela pesquise alguma informação, insira algum evento
em seu calendário e muito mais.

Outras novidades do Windows 10
Windows Hello: é a maneira mais pessoal e segura de obter acesso instantâneo
aos seus dispositivos Windows 10 usando impressão digital, reconhecimento facial
ou de íris. A maioria dos computadores com leitores de impressão digital já
funcionam com o Windows Hello. Você também pode entrar no seu computador
usando dispositivos complementadores.
Windows Continuum: Use seu telefone como um
computador. Adicione um Display Dock ao seu home
office e produza mais sem usar o computador. Quer
escrever um e-mail extenso ou criar uma apresentação
em PowerPoint? Encaixe o seu telefone e use um
monitor, mouse e teclado para criar rapidamente um
ambiente de trabalho como o do computador. Com
uma tela ampla e a conveniência de um teclado de
tamanho normal, você não precisa do notebook para
ser produtivo em casa.
Um modo Tablet: Com o modo tablet, as opções de desktop comum são deixadas de lado para
que surjam atalhos maiores e mais acessíveis às interfaces touchscreen. É importante ressaltar
que a tela Iniciar torna-se uma versão maior do Menu Iniciar — que faz seu retorno oficialmente
ao Windows 10.
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Explorador de Arquivos
O Windows Explorer teve seu nome alterado para Explorador de Arquivos. Além disso, ele
tem o formato parecido com o Microsoft Office, com o menu “Arquivo”, “Guias” e “Faixas de
Opções”. As funções mais usadas estão na guia “Exibir”. Nesta guia encontramos os modos de
exibição do Windows 7, que agora são chamados de “Layout”, e duas opções usadas para exibir
“Extensões de nomes de arquivos” e “Itens ocultos”.

Outra novidade aparece no canto superior esquerdo do Explorador de Arquivos. O que antes
era o local dos favoritos no Windows 7 e Windows 8, agora é o “Acesso rápido” no Windows
10. Ao acessar o Explorador de arquivos do Windows 10, o local padrão a ser aberto é o acesso
rápido. Ele mostra as pastas mais acessadas no computador e todos os documentos recentes. A
Área de Trabalho e as bibliotecas estão fixadas por padrão, mas qualquer pasta pode ser fixada
ao clicar sobre a pasta com o botão da direita e escolher a opção “Fixar no Acesso Rápido”.
Também é possível eliminar algum item (arquivo ou pasta) clicando sobre ele e escolhendo a
opção “Remover do Acesso Rápido”.

As bibliotecas também sofreram alterações:
a) Elas não aparecerão no Explorador de Arquivos, a menos que você queira. Para adicioná-las
ao painel esquerdo, selecione a aba Exibir → Painel de navegação → Mostrar bibliotecas.
b) As pastas de Pendrives agora podem ser adicionadas às bibliotecas. No Windows 7, isso
não era permitido.
c) No Windows 7, cada biblioteca poderia conter no máximo 50 pastas. Não há mais esse
limite.
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Opções de Logon
Ao finalizar a instalação do Windows 10, o usuário deve escolher se efetuará o logon com uma
conta criada localmente ou utilizará sua conta da Microsoft (@hotmail.com, por exemplo). Ao
usar uma conta da Microsoft, o usuário terá acesso automático para armazenar informações na
nuvem (OneDrive) e terá sua conta de e-mail já configurada.
O logon do usuário no Windows 8 pode ser realizado de até quatro formas diferentes: com
nome de usuário e senha (conta local ou hotmail.com), com cartão inteligente (SmartCard),
com um PIN ou “senha” baseados um uma figura.

Painel de Controle
O Painel de Controle no Windows 10 possui o mesmo formato (oito categorias, ícones grandes
ícones pequenos), mas alguns ícones foram incluídos em relação ao Windows 7 e outros
alterados.
a) Histórico de arquivos – Antes de começar a usar o Histórico de Arquivos para fazer backup
de seus arquivos é necessário escolher o local onde os backups serão salvos. Você pode
escolher uma unidade de conexão externa, como um pen drive, ou salvar em uma unidade
em uma rede. Há outras alternativas, mas as duas anteriores são as melhores para ajudar
a proteger seus arquivos contra falhas ou outros problemas do computador. O Histórico de
Arquivos só faz backup de cópias dos arquivos que estão nas pastas Documentos, Músicas,
Imagens, Vídeos e Área de Trabalho e dos arquivos do OneDrive disponíveis offline em seu
computador. Se você tem arquivos ou pastas em outro local e quer fazer backup deles, pode
adicioná-los a uma dessas pastas. Se você vai usar uma nova unidade externa, conecte-a ao
computador. Se aparecer uma notificação perguntando se você quer configurar a unidade
para o Histórico de Arquivos, selecione-a nela e ative o Histórico de Arquivos na tela que
aparece.
b) Windows To Go – Esse novo recurso permite a execução do sistema operacional a partir
de um pen drive ou disco rígido conectado a uma porta USB. O Win2go fornece, além da
mobilidade, uma experiência única para o usuário.
c) Infravermelho – Permite o gerenciamento do hardware e configurações para Infravermelho.
d) Windows Defender – Continua sendo antispyware como no Windows 7, mas no Windows
10 ganha a função de antivírus também.
e) O ícone “Região e Idioma” do Windows 7 foi separado em dois ícones com os nomes
“Idioma” e “Região”.
O Windows 10 também traz um “novo Painel de Controle”, que é chamado de “Configurações”
ou “Configurações do Windows” e acessado através do Menu Iniciar (canto inferior esquerdo),
ou através da tecla de atalho Windows + I. Assim como o Painel de Controle tradicional, tem as
configurações distribuídas em categorias, conforme figura abaixo.
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Por muito tempo, o famoso “Painel de Controle” tem sido a central de configurações dos PCs.
Porém, a adição do “Configurações” traz algumas mudanças, deixando a maneira como você
acessa as configurações do seu computador mais fácil e bonita.

Central de Ações e Windows Ink
A Central de Ações proporciona acesso rápido aos itens de que você
precisa, como notificações da Cortana e outros aplicativos. Tudo
em um só lugar e fácil de acessar. A tecla de atalho é Windows +
A. No Windows 10, a central de ações é onde você encontrará as
notificações de aplicativos e as ações rápidas, que oferecem acesso
rápido às configurações e aos aplicativos comumente usados. Altere
as configurações da central de ações a qualquer momento no
aplicativo Configurações.
O Windows Ink (Windows + W) é a central de canetas na qual
o usuário pode encontrar aplicativos e ferramentas para serem
usadas com as canetinhas stylus em anotações na tela ou desenho.
Transforme rapidamente pensamentos em ações com a mágica
do Windows Ink. Capture naturalmente anotações e ideias na
velocidade do pensamento, sem a necessidade de estar conectado.
As anotações podem ser realizadas em “Notas autoadesivas”, “Blocos
de esboços”, “Esboço da tela” ou outros aplicativos.

Novo navegador – Microsoft Edge
O Windows 10 possui dois navegadores nativos. O Internet Explorer 11 e o novo navegador da
Microsoft, o Microsoft Edge, que é definido como o navegador padrão.
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Novidades do Microsoft Edge
Deixe sua marca – Escreva, digite e rabisque diretamente na página da Web em que estiver
com o recurso Anotação Web. Depois é só compartilhar suas anotações com outras pessoas.
Para utilizar esse recurso, basta clicar no ícone , no canto superior direito do navegador.

Elimine as distrações – Não deixe a Internet atrapalhar uma boa leitura. O recurso Modo de
elimina o conteúdo que distrai sua atenção. Você só lê o que deseja.
Exibição de Leitura

Modo normal

Modo de Exibição de Leitura

Tudo o que é seu em um único local – Chega de
procurar arquivos baixados ou sites marcados.
O Hub permite o acesso com um clique a itens
favoritos, arquivos baixados, listas de leituras e
mais.
e contém os
O Hub é acionado pelo ícone
ícones “Favoritos”
, “Lista de leitura”
,
“Histórico”
e “Downloads”
.
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