
Como entrar na Bios. 

 

 

 

Se você chegou até aqui, então já passou do ponto de entrar no BIOS; 

 

Esse intervalo de tempo está ficando cada vez mais curto e é praticamente inexistente 

para aqueles que utilizam SSD para inicializar o computador. Se você for um felizardo 

que ainda é capaz de enxergar alguma coisa antes da inicialização do sistema, então 

pode ser que você veja algo parecido com "Press < DEL > to Enter Setup" ou algo do 

tipo. Além de revelar o momento exato de pressionar a tecla, a mensagem ainda diz a 

você qual tecla deve ser utilizada. 



 

Se você conseguir ver essa mensagem na inicialização do computador, então você tem 

duas pistas de uma só vez: o momento certa de pressionar a tecla e qual delas deve ser 

pressionada. Caso não consiga visualiza

esteja escondida por trás da logomarca do fabricante do seu computador. Logo, você 

se perguntará... 

 

Qual é a tecla correta para entrar no BIOS?

Isso dependerá do fabricante da sua placa

combinação de teclas, que melhor lhe convém. Geralmente as teclas F1, F2, F10, DEL, 

ESC e as combinações CTRL + ALT + ESC ou CTRL + ALT + DEL são utilizadas para acessar 

o BIOS, mas às vezes elas são utilizadas para outras coisas também.

experimentar todas elas, apertando

consultar a lista de comandos separados por fabricantes abaixo.

 

Acer 

As teclas mais comuns para acessar o BIOS em um Acer são F2 e Delete. Em 

computadores mais antigos,

funcionar, tente a combinação CTRL + ALT + ESC.

 

Asus 

Os últimos computadores da Asus utilizam a tecla F2 como meio de acesso ao BIOS. 

Modelos mais antigos utilizam a tecla Delete, Insert ou até mesmo F

 

Dell 

Nos computadores Dell mais novos, aperte F12 quando a logomarca da fabricante 

aparecer na tela. Caso não funcione, tente as teclas F1, F12 ou até mesmo F3.

 

Se você conseguir ver essa mensagem na inicialização do computador, então você tem 

duas pistas de uma só vez: o momento certa de pressionar a tecla e qual delas deve ser 

Caso não consiga visualizar tal mensagem, então é provável que ela 

esteja escondida por trás da logomarca do fabricante do seu computador. Logo, você 

Qual é a tecla correta para entrar no BIOS? 

Isso dependerá do fabricante da sua placa-mãe. Cada um escolhe uma tec

combinação de teclas, que melhor lhe convém. Geralmente as teclas F1, F2, F10, DEL, 

ESC e as combinações CTRL + ALT + ESC ou CTRL + ALT + DEL são utilizadas para acessar 

o BIOS, mas às vezes elas são utilizadas para outras coisas também. Você po

experimentar todas elas, apertando-as ao mesmo tempo como um louco, ou então 

consultar a lista de comandos separados por fabricantes abaixo. 

As teclas mais comuns para acessar o BIOS em um Acer são F2 e Delete. Em 

computadores mais antigos, é possível que a tecla F1 seja utilizada. Se ela não 

funcionar, tente a combinação CTRL + ALT + ESC. 

Os últimos computadores da Asus utilizam a tecla F2 como meio de acesso ao BIOS. 

Modelos mais antigos utilizam a tecla Delete, Insert ou até mesmo F10.

Nos computadores Dell mais novos, aperte F12 quando a logomarca da fabricante 

aparecer na tela. Caso não funcione, tente as teclas F1, F12 ou até mesmo F3.

 

Se você conseguir ver essa mensagem na inicialização do computador, então você tem 

duas pistas de uma só vez: o momento certa de pressionar a tecla e qual delas deve ser 

r tal mensagem, então é provável que ela 

esteja escondida por trás da logomarca do fabricante do seu computador. Logo, você 

mãe. Cada um escolhe uma tecla, ou uma 

combinação de teclas, que melhor lhe convém. Geralmente as teclas F1, F2, F10, DEL, 

ESC e as combinações CTRL + ALT + ESC ou CTRL + ALT + DEL são utilizadas para acessar 

Você pode tentar 

as ao mesmo tempo como um louco, ou então 

As teclas mais comuns para acessar o BIOS em um Acer são F2 e Delete. Em 

é possível que a tecla F1 seja utilizada. Se ela não 

Os últimos computadores da Asus utilizam a tecla F2 como meio de acesso ao BIOS. 

10. 

Nos computadores Dell mais novos, aperte F12 quando a logomarca da fabricante 

aparecer na tela. Caso não funcione, tente as teclas F1, F12 ou até mesmo F3. 



Os modelos jurássicos da empresa podem usar Delete ou as combinações CTRL + ALT + 

ENTER, Fn + ESC ou Fn + F1. 

 

HP 

As máquinas mais recentes da HP exigem que o usuário pressione ou a tecla F10, ou 

ESC. Em alguns desktops o BIOS só será acessado apertando uma das seguintes teclas: 

F1, F2, F6 ou F11. 

 

Os modelos HP Tablet PCs utilizam as teclas F10 e F12. 

 

Lenovo 

A fabricante chinesa de computadores Lenovo utiliza as teclas F1 ou F2 para levar o 

usuário ao BIOS. Modelos mais antigos dos computadores exigem as combinações 

CTRL + ALT + F3, CTRL + ALT + INS ou Fn + F1. 

 

Sony 

Os modelos da linha Sony VAIO exigem que o usuário pressione F2, F3 ou, às vezes, F1 

para acessar o BIOS. Se o seu modelo possui a tecla ASSIST, tente mantê-la 

pressionada enquanto o computador liga. 

 

Toshiba 

Aposte na tecla F2 para acessar o BIOS em computadores Toshiba. Caso não funcione, 

tente F1 ou ESC. 

 

Modelos mais antigos exigirão que você pressione F12 para acessar o sistema. 

 

 

Direitos reservados ao site: 



https://canaltech.com.br/hardware/qual-tecla-devo-apertar-para-acessar-o-bios-do-

meu-computador/ 




