
Comandos básicos do netbook - UCA

Fechar os programas ALT + F4 

Para visualizar as telas dos programas 
abertos (minimizados).

ALT + tab (flechas de sentidos inversos) ou ir na barra inicial e clicar sobre o ícone do programa (indicado pela seta 
branca)
Obs: Segura o ALT e escolhe com o Tab.

Para ativar ou desativar teclado numérico 
(caractere superior - verde).

 Fn + NUM LOCK

Diminuir a janela CTRL + Alt + Botão lado esquerdo. Manter e arrastar a área através do cursor. Em sequida mover a janela.

Mover janela para cima ou para baixo Alt + Botão lado esquerdo. Manter e mover a área (arrasta a janela).

Alterar plano de fundo Clicar com botão direito na tela e ir em alterar plano de fundo... aparência.... selecionar imagem. Se quiser imagem 
de um arquivo, clicar em +.

Fixar a barra à esquerda Clicar com botão direito na tela e ir em alterar plano de fundo... comportamento... - ativar ON/OFF... fechar janela.

Localizar programas
clicar em Painel inicial e digitar nome do programa ou clicar na tecla (menu rápido)

Ativa a webcam Fn + F10 - fechar todos os programas e abrir novamente para ajustar imagem (movimentar o Net).

Para visualizar a tela após “modo de 
espera” - tela preta.

Clicar no botão ligar 

Aumentar e diminuir volume Fn + F4 – diminui; Fn + F5 - aumenta

Trabalhar imagens salvas em arquivo Clicar sobre a imagem com o botão direito... abrir com....outro aplicativo... abre o Schotwell. Explorar os recursos de 
alteração na imagem.

Conectar e ejetar pendrive Ao inserir, já abrem os arquivos.
Fechar - pasta pessoal e fechar.
Ou localizar na barra do menu (final) clicar com direito e ejetar.

Gravador de voz
Em multimídia... selecionar gravador     de     som  ... no botão vermelho, grava; no botão quadrado; para e no botão verde 
(seta), reproduz.
Ou ... multimídia..... selecionar Audacity... mesmos comandos de ícones.
para salvar... ficheiro..

Captura de Tela Ferramentas de sistema - acessórios.

Calculadora Ferramentas de sistema - acessórios.



Para visualizar a apresentação no 
programa Draw

formatar página em paisagem - e visualizar através do navegador da web (ir no menu arquivo).
Opção para construir mapa conceitual e HQ.

Para visualizar o quadro de cores no Tux 
Paint

Pressionar tecla ALT + botão esquerdo. Com o cursor centralizado, mover a janela.

Carregamento bateria de preferência carregar desligado. Quando o uso for prolongado, pode retirar a bateria e trabalhar com ele ligado na 
tomada.

Conexão internet Não tem entrada para cabo de rede. Há possibilidade de adquirir um CABO Conversor USB para RJ45

Para configurar wireless.
1. Conferir se a luz (3ª de cima para baixo) está acesa.
No     caso     de     estar  ...  
- clicar no ícone correspondente (figura lembra um leque) no canto superior à direita;
- clicar na rede desejada (identificada por um nome);
- digitar a senha.
No     caso     de     não     estar  .  ..
- Pressionar as teclas Fn + F1 (irá acender a luz) 
- Idem anterior

Obs: caso não acenda, reiniciar o computador. Verificar se os itens: Habilitar rede e Habilitar rede sem fio estão 
ativos (ícone correspondente) Se necessário, ativar antes de iniciar a configuração.
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