Teclas de atalho para o Windows 10

O Windows sempre contou com um grande conjunto teclas de atalho, que permitem ao
usuário trabalhar de forma mais rápida e produtiva. Com o Windows 10, vários recursos
foram adicionados ao gerenciamento da Área de Trabalho e eles vêm acompanhados de
novas combinações de atalhos.
A tabela abaixo traz atalhos para as principais novidades do Windows 10 - tais como
Desktops Virtuais e a assistente Cortana - bem como combinações de teclas já existentes
em versões anteriores do sistema. Aproveite!

a

ATALHO

DESCRIÇÃO
Abre e fecha o menu Iniciar.

ATALHO

DESCRIÇÃO
Encaixa a janela ativa na metade esquerda do monitor.



X

Abre o conteúdo avançado do menu Iniciar
no canto inferior esquerdo da tela.



n

Inicia a enésima aplicação na Barra de Tarefas. Exemplo:
+1 inicia a primeira aplicação na Barra de Tarefas.



D

Alterna entre Exibir Área de Trabalho (oculta/exibe
quaisquer aplicações e outras janelas) e o estado anterior.



L

Bloqueia a Área de Trabalho e vai para
a Tela de Bloqueio.

Home

Alterna para a Área de Trabalho e minimiza
todas as janelas abertas.

Shift



Maximiza a janela ativa verticalmente,
mantendo a largura atual.

Shift



Restaura ou minimiza a janela ativa verticalmente,
mantendo a largura atual.

Shift



Com múltiplos monitores, move a janela ativa
para o monitor à esquerda.

Shift



Com múltiplos monitores, move a janela ativa
para o monitor à direita.

M

T
V
,

Alterna entre os aplicativos da Barra de Tarefas.

Alterna entre as notificações.

Dá uma espiada na Área de Trabalho.

Encaixa a janela ativa na metade direita do monitor.

Maximiza a janela ativa verticalmente e horizontalmente.

Restaura ou minimiza a janela ativa.

Minimiza todas as janelas inativas;
restaura no segundo toque.

Teclas de atalho para o Windows 10

ATALHO

DESCRIÇÃO
Abre a Visão de Tarefas.
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Espaço
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I
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ATALHO

P

Cria uma nova Área de Trabalho virtual.

Fecha a Área de Trabalho virtual atual.

Alt

Alterna para a Área de Trabalho anterior.

Prnt
Scrn

Copia uma imagem da tela na Área de Transferência.

-

Exibe a caixa de diálogo Executar.

Esc

Abre a Central de Ações.

Enter

Foca na Área de Notificação.

Abre o Explorador de Arquivos com a aba
Acesso Rápido exibida.
Abre o App de Configurações

Tira uma imagem da tela e salva na pasta Computador >
Imagens > Screenshots.

+

Alterna o idioma de entrada e o leiaute de teclado.

Abre o painel Projetar para pesquisar e se conectar a
telas e projetores externos.

Prnt
Scrn

U

Alterna para a próxima Área de Trabalho.

DESCRIÇÃO

Inicia a Central de Facilidade de Acesso.

Aumenta o Zoom.

Diminui o Zoom.

Fecha a Lupa.

Inicia o Narrador.

C

Inicia Cortana1 no modo de escuta. Você pode começar
a falar com Cortana imediatamente.

S

Inicia Cortana2. Você pode iniciar a digitar uma pesquisa
imediatamente.

.

Abre o painel Conectar para se conectar a dispositivos de
exibição ou de áudio sem fio.

1

Se Cortana estiver indisponível ou desabilitada, este atalho não tem função.

2

Cortana está disponível somente em alguns países/regiões e algumas de suas
funcionalidades podem não estar disponíveis em todos os lugares.
Se a Cortana estiver indisponível ou desabilitada, este atalho abre a Pesquisa.

