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PARTE I  
  OS PRIMEIROS PASSOS COM 

O MICROSOFT WINDOWS 7



INTRODUÇÃO

DO WINDOWS XP AO WINDOWS 7

Fonte: Wikipedia.org



O autor começou a sua já longa colaboração 
com o Centro Atlântico em 2001, precisamen-
te com a criação de uma obra para o Windows 
XP, no que seria o primeiro livro lançado em 
Portugal sobre o então novo sistema operati-
vo da Microsoft.1

  Entre 1995 e 2001 a Microsoft tinha lan-
çado várias versões do Windows destinadas 
a computadores pessoais domésticos (e mais 
algumas para equipamentos profissionais e 
servidores): o Windows 95, claro, mas tam-
bém o Windows 98, o Windows 98SE e o in-
compreendido Windows Me.2

  Este era o ritmo a que a Microsoft tinha 
habituado os consumidores, pelo que nada 
faria supor que o Windows XP se manti-
vesse no mercado durante os seis anos 
seguintes. A versão que lhe sucedeu, Win- Win-
dows Vista, surgiria apenas no mercado em 
Janeiro de 2007.3

  Tecnicamente, há quase tanto a separar o 
Windows 98 e o Windows XP como este e o 
Windows Vista. Não só em termos da interfa-
ce com o utilizador como da tecnologia base.      
E se a introdução do Windows XP trouxe con-
sigo bastante resistência por parte de muitos 
utilizadores que subitamente viram os seus 
programas e periféricos deixar de funcionar, 
o mesmo aconteceu com a passagem do Win-
dows XP para o Windows Vista.
  Contudo, em 2001 a Internet estava ainda 
no estádio 1.0, com websites sobretudo está-
ticos e poucos conteúdos gerados pelos uti-
lizadores. Mas a conjugação entre a chegada 
do Windows Vista, as suas incompatibilida-
des e uma Internet entretanto já na fase 2.0, 

cheia de fóruns de discussão e bloggers com 
falta de memória, teve um impacto extrema-
mente negativo – e certamente impossível de 
antecipar pela Microsoft – na comercialização 
do novo sistema operativo.
  Mesmo com a Microsoft a garantir que os 
rácios de aceitação do Vista não eram piores 
(nalguns casos eram até melhores) do que os 
dos primeiros meses do Windows XP, a verda-
de é que entre a realidade e a percepção da 
realidade vai uma distância considerável. Re-
sultado: gerou-se uma epidérmica reacção ao 
Windows Vista, que na história do Windows 
só teve paralelo no Windows Me, também ele 
afectado por problemas de incompatibilida-
des devido à sua nova arquitectura de drivers, 
destinada a tornar mais suave a transição 
para Windows XP.
  Os dentes de leite do Windows Vista foram 
entretanto substituídos pela dentição defini-
tiva com os dois primeiros pacotes de actu-
alização de erros e optimização de desem-
penho (Service Packs, ou SPs). E, retomando 
o ritmo normal pré-Windows XP, a Microsoft 
preparava entretanto a evolução do Windows 
Vista, utilizando a mesma base tecnológica. 
O que muitos apontaram como uma precipita-
da e necessária fuga em frente para colmatar 
assim o alegado fracasso do Windows Vista é, 
afinal, business as usual para a Microsoft.
  A situação atípica foi, na realidade, a exces-
siva presença no mercado do Windows XP que, 
tal como acontece com uma celebridade que 
é vilipendiada em vida e endeusada quando 
morre, se tornou subitamente popular quando 
o Windows Vista ameaçou tomar o seu lugar.

1 Ver em: www.centroatl.pt/titulos/tecnologias/guia_pratico_windowsxp.php3 
2 Para uma história completa do Windows consulte: http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Microsoft_Windows
3 Ver em: http://www.centroatl.pt/titulos/tecnologias/windowsvista-en.php3
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PORTUGUêS PRECOCE

PARA qUEM É ESTE LIVRO?

Escrevemos estas linhas usando já o Win-Win-
dows 7 desde a primeira versão beta pública 
lançada oficialmente pela Microsoft, no final 
de 2008, e o Windows 7 está já disponível 
para os consumidores, desde 22 de Outubro 
de 2009.
  Ao contrário do que é habitual na Micro-
soft, praticamente todos os idiomas – in-
cluindo Português Europeu – ficaram dis-
poníveis no momento da comercialização 
mundial ou poucas semanas depois.

Esta obra assume-se como um compêndio 
completo do Windows 7, destinado não 
apenas a utilizadores domésticos, com pou-
cos conhecimentos de informática, mas 
também a utilizadores que procuram aqui 
estratégias de instalação e de configuração, 
optimização e gestão avançada.
  Por isso, o livro está dividido em duas par-
tes, servindo a primeira como uma introdu-

  Por isso, este é o primeiro livro sobre um 
novo sistema operativo da Microsoft cuja 
primeira edição foi totalmente escrita so-
bre a versão final do produto, antes de esta 
estar disponível para o consumidor final – e 
com todos os ecrãs em português de acordo 
com o produto a que o leitor irá ter acesso, 
quer através da compra de um novo compu-
tador, quer pela aquisição de uma versão de 
actualização do seu sistema.4

ção ao Windows 7 e cobrindo os principais 
aspectos da sua utilização, descoberta de 
novidades, configuração e personalização.
  Na segunda parte encontra capítulos para 
utilizadores mais experientes com aspectos 
mais avançados, como configurações de segu-
rança e protecção parental, utilização de fun-
cionalidades multimédia, optimização para 
equipamentos portáteis e virtualização.

4 Há uma excepção, que é o capítulo sobre as capacidades multi-toque do Windows 7 que, à data da conclusão deste livro (e da 
comercialização inicial do Windows 7), estavam ainda apenas disponíveis em inglês.
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5 Trata-se de uma estatística estimada pelo autor – mas não deve andar longe da verdade!

INSTALAÇÃO

PC NOVO OU UPGRADE?

Costumamos dizer que as pessoas normais não compram sistemas operativos, no sentido de 
que apenas os utilizadores mais experientes se dão ao trabalho de actualizar o seu compu-
tador com uma nova versão do Windows – ou de qualquer outro sistema operativo.
  O resto dos utilizadores – ou seja, 98% do universo total de utilizadores de computadores5  
– limita-se a esperar pelo momento de actualizar o seu computador pessoal e aceitando 
qualquer que seja o sistema operativo que ele traga.

Windows 7 e netbook: os mini-portáteis foram os equipamentos 
que mais contribuíram para a longevidade do Windows XP
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  Há uma boa razão para que os utilizadores normais não actualizem o sistema operativo 
que o seu computador trouxe de raiz: o mais certo é que o novo sistema operativo possua 
requisitos de hardware diferentes (o que obrigaria a uma actualização também do har-
dware, por exemplo, disco, placa gráfica e capacidade de memória, o que seria mais um 
problema a resolver) e que crie incompatibilidades com programas instalados.

  No entanto, atrevemo-nos a dizer que, no 
caso do Windows 7, as coisas são diferen-
tes. Porquê? Porque o Windows 7 é prova-
velmente o primeiro sistema operativo da 
Microsoft cujos requisitos de hardware são 
inferiores à versão anterior e que, na pre-
sença do mesmo hardware, é geralmente 
mais rápido do que o seu antecessor – o 
Windows Vista.
  O autor instalou o Windows 7 em várias 
edições, idiomas e versões de 32 e 64 bits, 
num leque alargado de equipamentos, inclu-
indo computadores de secretária potentes e 
outros menos capazes, hardware recente e 
antigo, notebooks e netbooks. O resultado 
foi sempre bastante bom. Na comparação 
com o desempenho do Windows Vista, o 
Windows 7 é claramente superior. Contudo, 
a ideia generalizada de que o Windows 7 é 
até mais rápido do que o Windows XP no 
mesmo hardware não corresponde exacta-
mente à verdade. 

  O que acontece é que se o Windows XP 
estiver instalado num computador recente, 
com bastante memória RAM e um proces-
sador, o mais certo é que o XP – concebido 
numa era de processadores de um só núcleo 
e optimizado para correr em cerca de 2 GB 
de RAM – não esteja a tirar todo o partido 
que deve do hardware. E aí o Windows 7 
será certamente capaz de oferecer resulta-
dos muito bons.6

  Por outro lado, para quem possua um 
computador recente com o Windows Vista, 
o mais certo é que o Windows 7 constituirá 
uma actualização sensível, quer em termos 
de desempenho, quer de usabilidade. Além 
disso, uma vez que o Windows Vista e o 
Windows 7 foram criados a partir da mesma 
base de código, se o seu computador estiver 
a funcionar correctamente com o Windows 
Vista (hardware, periféricos, programas…) 
o mesmo irá suceder com o Windows 7.

6 A ironia é que o mesmo seria verdade no caso do Windows Vista, mas essa é uma outra história…
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7 Informação actualizada em: www.microsoft.com/windows/windows-7/get/system-requirements.aspx 

REqUISITOS DE hARDWARE

Os requisitos de hardware oficiais para o Windows 7 são semelhantes aos do Windows 
Vista. Qualquer um destes sistemas operativos funcionará igualmente com menos memó-
ria e um processador mais lento que os abaixo referidos, mas a experiência de utilização 
ficará seriamente comprometida caso arrisque.
  De acordo com a Microsoft7, isto é o que precisa para ter o Windows 7 no seu compu-
tador:
 - Processador de 32 ou 64 bits, a 1 GHz ou mais;
 - Memória RAM: 1 GB para as versões de 32 bits e 2 GB para as de 64 bits;
 - Espaço em disco disponível: 16 GB para a versão de 32 bits ou 20 GB para a de 64 
bits;
 - Placa gráfica com suporte para gráficos DirectX 9 e driver WDDM 1.0 ou superior.
O nosso conselho é que não execute o Windows 7 numa máquina com menos de 2 GB de 
RAM para as versões de 32 bits. E não tem qualquer vantagem em usar uma versão de 64 
bits do Windows 7 em computadores com menos de 4 GB.

Se tem dúvidas entre bits, bytes, GB, Mbps, GHz e outra terminologia do mundo da 
informática, sugerimos que consulte os seguintes livros publicados pelo mesmo autor, 
também no Centro Atlântico:

DICA



PARTE II  
  UTILIZAÇÃO AVANÇADA DO 

MICROSOFT WINDOWS 7
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PROTECÇÃO 
E SEGURANÇA

A protecção e a segurança são duas áreas 
distintas mas interligadas em qualquer sis-
tema operativo e o Windows 7 não é ex-
cepção, tendo recebido melhoramentos em 
ambos os sectores.
  O Windows Vista foi o primeiro siste-
ma operativo da Microsoft criado sob uma 
nova metodologia, chamada Microsoft Se-
curity Development Lifecycle (SDL)1, na 
qual toda a prioridade no desenvolvimen-
to do código é dada à segurança. Compa-
rativamente, a abordagem anterior era de 
desenvolver a pensar nas funcionalidades 

primeiro e na segurança depois.
  Isto levou a um sistema operativo – o Vista 
– que foi unanimemente considerado como o 
mais seguro de sempre criado pela Microsoft 
e sobre o qual agora o Windows 7 foi desen-
volvido. As funcionalidades de segurança do 
sistema operativo foram aprofundadas mas 
também, nalguns casos, simplificadas no 
sentido de oferecerem as mesmas funciona-
lidades com uma maior facilidade de utili-
zação. É o que acontece com o famoso (e 
infame) Controlo de Conta de Utilizador, ou 
UAC, nas suas iniciais em inglês. 

1 Mais informação em: http://msdn.microsoft.com/en-us/security/cc448177.aspx



As versões Professional, Ultimate e Enterprise do Windows 7 são, na realidade, dois sis-
temas operativos num só: o Windows 7 propriamente dito e o Windows XP.

apêndiCe a: 
o WindoWs Com outros 
sistemas operativos

o modo xp  



apêndiCe b: 
proGramas adiCionais

O Windows 7 é um sistema operativo – não 
espere encontrar nele tudo o que precisa 
para trabalhar. Para isso é necessário soft- soft-
ware adicional (aplicações, utilitários, …), 
o qual terá (ou não) um custo adicional.
  Isto pode parecer óbvio, mas muitas pes-
soas queixam-se de ter «comprado o Win-Win-
dows e aquilo não trazer o Office»!
  Consoante o que pretende fazer com o PC, 
há software para todos os gostos. A nossa 

intenção não é incluir aqui uma lista in-
findável de programas que poderá e deve-
rá instalar no seu PC, mas sim os que são 
indispensáveis para que o seu computador 
funcione como deve ser.
  Eis uma lista do que deve desde já ir bus-
car, se é que ainda não foi, e os respectivos 
links para os obter via Internet. Nem todos 
são da Microsoft, mas são todos gratuitos.

WINDOWS SECURITY ESSENTIALS

o Quê? Antivírus. É da Microsoft, é bom e é 
grátis. Não carece de registo (além da verifi-
cação de que o seu Windows é legal) nem de 
actualização periódica, além das actualiza-
ções contra novos vírus, claro. foi especial-
mente concebido para o Windows 7 e, ao ser 
instalado, desliga o Windows Defender, pelo 
que é menos uma coisa a correr no PC.

onde? www.microsoft.com/security_essentials



SILVERLIGHT

CDBURNERXP

apêndiCe C: 
atalhos de teClado

Todas as versões do Windows têm atalhos 
de ecrã (combinações de duas ou mais te-
clas) que aceleram bastante o trabalho e 
facilitam o acesso a muitas funcionalidades 
do sistema operativo.
  Para quem trabalha sobretudo com o tecla-
do, ter de recorrer frequentemente ao rato, 
retirando uma das mãos das teclas, faz per-
der tempo e quebrar o ritmo do trabalho. 
felizmente que o Windows 7 tem, como não 
podia deixar de ser, dezenas de atalhos de 
teclado – só temos é que saber quais são, 
pois nem todos estão no mesmo sítio que 
em versões anteriores do Windows e muitos 
deles são completamente novos.
  A lista que se segue foi retirada de um 
documento oficial da Microsoft disponível 

em http://windows.microsoft.com/en-us/
Windows7/Keyboard-shortcuts e está or-
ganizada por grupos.
 Pode ter acesso a uma lista muito mais 
completa de atalhos do Windows 7, ace-
dendo à página deste livro no sítio do Cen-
tro Atlântico, em: www.centroatlantico.pt/
titulos/tecnologias/windows7.php3
Encontrará, nessa página, para download, 
as seguintes listas de atalhos:
  Atalhos de Acessibilidade, Atalhos em Cai-
xas de diálogo, Atalhos com a tecla Windows, 
Atalhos no Explorador do Windows, Atalhos 
na Barra de Tarefas, Atalhos da Lupa, Atalhos 
da ligação ao Ambiente de Trabalho Remoto, 
Atalhos do Paint, Atalhos do Wordpad, Ata-Wordpad, Ata-, Ata-
lhos da Calculadora, Atalhos da Ajuda.






