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Saiba mais sobre conceitos básicos da informática e combinações 

de teclas que são atalhos práticos para o Windows. 

 

Quando se trata de informática, não há quem conheça todos os conceitos 

profundamente. Os profissionais desta área geralmente se especializam em certos 

softwares ou funções e linguagens. 

Portanto, mesmo quem não trabalha diretamente na área da tecnologia da 

informação precisa conhecer conceitos básicos, saber lidar com programas de 

edição de textos, saber navegar na internet, fazer edições simples em imagens e até 

conhecer atalhos práticos. 

Então quero deixar algumas dicas simples referentes a estes conceitos básicos 

de informática para usuários de Windows (o sistema operacional mais usado no 

mundo). 

 



O que é sistema operacional? 
Um sistema operacional é um programa ou um conjunto de programas cuja função é 

gerenciar os recursos do sistema (definir qual programa recebe atenção do 

processador, gerenciar memória, criar um sistema de arquivos, etc.), fornecendo uma 

interface entre o computador e o usuário. O Windows é um sistema operacional com 

interface gráfica, ou seja, os ícones são atalhos para comandos (ao invés de você ter 

que digitar “desligar” para que o computador desligue você só precisa clicar no 

botão desligar na barra iniciar). 

 

Alguns atalhos práticos 
 ALT+F4 – Finaliza a aplicação aberta. Se digitado na tela principal do Windows 

(desktop) da a opção de desligar o computador. 

 ALT+TAB – Alterna entre janelas abertas. 

 CTRL+F – É o atalho para buscar palavras dentro daquela janela. 

 CTRL+P – Imprimir. 

 CTRL+A – Seleciona todos os arquivos dentro de uma pasta. 

 CTRL+C – Copia texto ou imagem. 

 CTRL+V – Cola o que foi copiado ou recortado. 

 CTRL+X – Recorta. 

 WIN(botão Windows)+TAB – Visão 3D de janelas abertas. 

 WIN+E – Atalho que abre a pasta “meu computador”. 

 WIN+D – Minimiza todas as janelas. 

O que fazer quando o computador travar? 
Aperte CTRL+ALT+DEL e selecione o gerenciador de tarefas, nele você pode fechar 

imediatamente o processo do programa que está travando o computador. 

Essas são as dicas básicas para quem usa computador, se você procura algo mais 

específico, na internet há milhares de tutoriais e artigos que explicam passo a passo 

configurações e utilizações de programas, basta procurar no Google. Para ficar 

atualizado você pode consultar sites como Tecmundo que sempre tem matérias 

interessantes sobre computadores. 

 

Fontes: Wikipédia e Tecmundo. 
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