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Windows: 
em sincronia com 
o seu estilo de vida

O Windows 8 apresentou inovações 
para uma computação habilitada 
para toque e sempre conectada. 
O Windows 8.1 é a evolução da visão 
do Windows 8 para um mundo em 
que excelentes dispositivos incluem 
uma incrível coleção de aplicativos 
essenciais e serviços baseados na 
nuvem. 

Esse é o novo Windows, desenvolvido 
para o seu estilo de vida. Ele 
é avançado e oferece o que há 
de melhor nos novos designs 
e tecnologias de hardware. É pessoal 
e oferece uma ampla variedade de 
opções que incluem dispositivos, 
designs e telas. Ele apresenta uma 
seleção de ótimos aplicativos, 
entretenimento por meio da nuvem, 
mais opções de comunicação 
e armazenamento e uma Web 
aperfeiçoada com uma nova 
experiência de navegação e pesquisa. 

O melhor de tudo é que o Windows 
reúne tudo isso para que todos os 
seus aplicativos e serviços trabalhem 
juntos de forma inteligente 
e mantenham a sincronia com você. 
Essa é a incrível experiência que 
o aguarda no Windows 8.1 
e no Windows RT 8.1 hoje. 

Guia de Produto do Windows 8.1
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Para todas as suas tarefas Não seria ótimo se pudéssemos 
juntar tudo o que fazemos com os 
dispositivos em um só lugar? O novo 
Windows reúne todas as coisas que 
fazemos numa experiência completa, 
com uma coleção fantástica 
de aplicativos e serviços para 
o nosso estilo de vida. 

Converse com os amigos pelo Skype, 
trabalhe com o Office*, relaxe no 
Xbox, descubra novos aplicativos na 
Windows Store e use a nuvem para 
fazer backup e manter tudo 
sincronizado. O Windows acompanha 
o ritmo da sua vida, em qualquer 
lugar, a qualquer momento. 

O melhor é que tudo o que existe no 
Windows foi projetado para funcionar 
em conjunto. O resultado é uma 
experiência que nos ajuda a ser mais 
produtivos, criativos e comunicativos. 
Com o Windows, podemos ser mais 
produtivos e nos divertir ao mesmo 
tempo. 

*Incluído no Windows RT 
8.1. Talvez requeira uma 
compra separada com o 
Windows 8.1.
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Muito mais desde 
o início

Aproveite ao máximo o nosso 
dispositivo do Windows. Basta seguir 
estas etapas rápidas logo no início. 
Comece acessando e configurando 
a sua conta da Microsoft. É rápido 
e gratuito. Você conecta o seu 
dispositivo à ampla gama de 
aplicativos e serviços que tornam 
o Windows tão vantajoso. 

Com a sua conta da Microsoft, você 
pode comprar aplicativos na Windows 
Store e acessar jogos do Xbox e outros 
tipos de entretenimento. Armazene 
arquivos na nuvem e obtenha uma 
conta gratuita do Skype. Vinculando 
outros dispositivos do Windows à sua 
conta, é possível manter todos os 
arquivos, configurações, páginas 
e aplicativos baixados da Windows 

Store em sincronia de tela a tela. 

Se você usar seu endereço de email 
do Outlook.com como sua conta da 
Microsoft, muitos aplicativos que 
vêm com o dispositivo do Windows, 
como o Email, Calendário, Pessoas, 
OneDrive, e Skype, poderão se 
conectar facilmente aos outros 
serviços que você usa, como 
o Facebook, Twitter e até 
mesmo o Google. 

Quando a sua conta estiver ativa, você 
estará pronto para entrar na Windows 
Store e começar a descobrir e baixar 
uma infinidade de ótimos aplicativos. 
Isso sem contar todos os incríveis 
aplicativos gratuitos que já fazem 
parte do Windows, como o Bing 

Notícias, Finanças, Viagem, Receitas 
e Bebidas, Clima, Calendário, Lista 
de Leitura e muito mais. 

 
Finalmente, não se esqueça de 
verificar o novo aplicativo Ajuda + 
Dicas para fazer um tour instrutivo 
e saber mais sobre os conceitos 
básicos de navegação, usando 
configurações e novos recursos no 
Windows 8.1. Quando esse aplicativo 
estiver emparelhado com os pop-ups 
da primeira execução que aparecem 
na tela e ajudam com ações 
fundamentais, tais como explorar, 
retornar para seu último aplicativo 
e ir para a tela Inicial, você terá ótimos 
recursos para aproveitar o Windows 
ao máximo. 

Reading ListMaps
Innovative ways to teach computers 
to kids

OneDrive

Internet Explorer

Health & Fitness Food & Drink

Los Angeles
Sunny 
Today
65°/52° Mostly sunny 

Tomorrow
68°/53° Partly sunny 

68°

Weather

Skype

Shazam
New app in the Store
Free ★★★★☆ 1226

Netflix
Essential App
Free                 139,249

Desktop

Office hours
Sheila’s office
9∶30 AM – 10∶30 AM 9

Wednesday

RE∶ Pick up the kids on Thursday? 
That sounds great. See you then!

Mail 5

Regina Roberts

Help + Tips

Sheila
Marchand�

A tela Inicial é onde todas 
as suas coisas favoritas 
ficam juntas.  Seus 
contatos, aplicativos*, 
sites: você escolhe o que 
aparece aqui e como, de 
forma totalmente pessoal.

*Alguns aplicativos são 
vendidos separadamente. 
Os aplicativos variam 
conforme o mercado.  
Alguns recursos exigem 
a Atualização do Windows 
8.1, que requer acesso 
à Internet; sujeito às 
tarifas aplicáveis.  

A configuração de sua 
conta da Microsoft é 
rápida e gratuita, e ela 
conecta seu dispositivo 
a uma ampla gama de 
aplicativos e serviços do 
Windows. Configure-a 
desde o início para 
aproveitar o Windows ao 
máximo desde o começo.
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Jogos, músicas 
e vídeos para 
os aficionados

Se você gosta de assistir a filmes, 
apreciar uma música ou acelerar 
o ritmo para atingir o Nível 50 do 
jogo, o Windows fornece uma incrível 
experiência de entretenimento com 
aplicativos do Xbox e de parceiros 
como Netflix, Hulu, o aplicativo social 
de DJ edjing, e muito mais — tudo 
disponível por meio da Windows 
Store.

O Xbox é muito mais do que um jogo. 
É um sistema de entretenimento 
completo na nuvem. O Xbox Music 
tem milhares de músicas para você 
descobrir, transmitir e baixar. O Vídeo 
Xbox oferece os filmes HD mais 
recentes e a programação de TV que 
você ama, tudo disponível onde quer 
que você esteja. Importe seus 

arquivos de mídia, inclusive a sua 
biblioteca do iTunes, para ter 
tudo no mesmo lugar. 

Está pronto para transmitir 
o conteúdo do seu PC para outro 
dispositivo e obter uma imagem 
ainda melhor? Use o Miracast para 
transmitir para TVs e projetores por 
meio de um adaptador e também 
duplicar ou ampliar a imagem em 
uma segunda tela. O Xbox SmartGlass 
faz com que a TV e os dispositivos 
do Windows se comuniquem para 
aprimorar os seus programas, filmes, 
músicas, esportes e jogos favoritos. 
Com o SmartGlass, você pode 
reproduzir um filme no Xbox One ou 
Xbox 360 enquanto lê sobre o elenco 
em outro dispositivo do Windows.

Dezenas de milhares de 
ótimos aplicativos estão 
disponíveis na Windows 
Store, inclusive os seus 
favoritos do mundo do 
entretenimento, filmes, 
TV, vídeo, música e jogos.  

Vídeo

O Vídeo Xbox oferece os filmes HD 
mais recentes e a programação de TV 
que você ama, tudo disponível onde 
quer que você esteja.

Jogos

Descubra os novos jogos mais 
populares, os clássicos que você 
adora e os exclusivos do Windows.
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Pesquise, 
descubra e faça

O Windows é ótimo para todas 
as formas de explorar o mundo. 
Ele o ajuda a aprender, pesquisar 
e muito mais. 

Música

Todas as músicas que você deseja, da 
forma que quiser. O Xbox Music reúne 
todas as músicas que você adora 
em um único aplicativo. Totalmente 
reimaginado especialmente para 
o Windows, o aplicativo Música 
permite que você acesse a sua 
coleção, ouça o rádio e explore 
milhares de músicas gratuitamente 
desde o começo.

Mapas

Com o aplicativo Mapas, da 
plataforma Bing, você pode localizar 
os lugares que procura e chegar até 
eles de forma rápida e fácil. 
Identifique, salve e explore os locais 
importantes, obtenha os trajetos, veja 
as condições do trânsito e muito mais. 

Calendário

O Calendário oferece modos de 
exibição úteis e avançados da sua 
agenda. O Calendário é otimizado 
para o Exchange, com suporte 
avançado para a organização 
de reuniões e o gerenciamento 
de uma agenda cheia. 

O modo de exibição O que Vem 
a Seguir? oferece uma visão voltada 
para os calendários pessoais.

Um dos muitos aplicativos 
internos do Windows 8.1, 
o Bing Viagem reúne tudo 
o que você precisa para 
planejar uma grande 
viagem e facilita 
a tomada de decisões 
que transformam 
planos em realidade.

Guia de Produto do Windows 8.1
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A Internet fica mais incrível 
com o toque

A navegação é uma parte importante 
de nossos dispositivos online. 
O novo Internet Explorer 11 torna sua 
experiência de navegação na Web 
mais parecida com um belo aplicativo. 
Os sites carregam com rapidez e as 
páginas parecem maiores porque os 
controles de navegação ficam ocultos 
quando não são necessários. Criado 
para o toque e para a velocidade, 
o Internet Explorer 11 torna a Web 
incrivelmente mais rápida e fluida 
em um tablet, telefone ou qualquer 
PC habilitado para toque. 

Em praticamente todos os 
navegadores, você pode definir 

favoritos, mas, com o Internet 
Explorer 11, um único toque ou clique 
traz os seus sites favoritos e os mais 
acessados que são lembrados 
automaticamente pelo navegador. 
Navegue pelas guias lado a lado, 
defina as configurações de 
privacidade com um único clique 
e fixe os sites favoritos na tela Inicial. 

Aqui, também, a sua conta da 
Microsoft mantém tudo em sincronia. 
Inicie uma sessão de navegação 
em um dispositivo do Windows 
e continue em outro. Suas 
configurações, guias do navegador 
e histórico são mantidos em todos 
os seus dispositivos. Não é uma nova 
Web, mas, com o Internet Explorer 11, 
parecerá que sim. 

Pesquisa Inteligente Bing:  
um jeito melhor de descobrir

Grande parte do que fazemos online 
com nossos dispositivos começa 
com uma pesquisa. Com o Windows, 
a pesquisa foi totalmente reimaginada 
para fornecer os resultados de que 
você precisa e as ações que pode 
executar.    

Ficou muito mais fácil pesquisar. 
Clique no ícone de pesquisa ou 
comece a digitar na tela Inicial. Você 
também pode usar o botão Pesquisar 
em qualquer local no Windows. 
A Pesquisa Inteligente Bing é bastante 
avançada. As pesquisas são globais 
e retornam resultados do seu PC, 

de aplicativos, do seu armazenamento 
na nuvem e da Web. Se aquilo que 
você está procurando estiver em um 
aplicativo ou nas suas configurações 
(por exemplo, como mudar 
a impressora padrão), não precisa usar 
outro modo de pesquisa.  Com uma 
única pesquisa, é possível encontrar 
tudo.

O Internet Explorer 11 
torna a sua experiência 
de navegação na Web 
mais parecida com um 
belo aplicativo: ele 
é rápido, fluido e perfeito 
para telas sensíveis 
ao toque.

A Pesquisa Inteligente 
Bing encontra o que você 
está procurando entre 
seus arquivos, aplicativos, 
na nuvem e na Web, 
exibindo os resultados 
de uma forma inteligente 
e organizada, o que 
facilita a tomada 
de decisão.  

Guia de Produto do Windows 8.1
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Uma infinidade de ótimos 
aplicativos

O Windows oferece uma grande 
variedade de opções de aplicativos, 
dos aplicativos sociais internos a todos 
os aplicativos que você descobrirá 
e baixará na Windows Store. Comece 
verificando os aplicativos que vêm 
com o seu dispositivo Windows. 

Esses aplicativos essenciais, incluindo 
Email, Pessoas, Calendário, Câmera 
e Fotos, junto com o Bing Notícias, 
Clima, Esportes e Viagem, para citar 
alguns, cobrem o básico e muito mais. 
Imediatamente, você está pronto 
para fazer suas tarefas com o Office*, 
divertir-se com música, vídeo 
e jogos no Xbox, encontrar coisas 

rapidamente com a Pesquisa 
Inteligente Bing, e plotar a melhor 
rota com o Bing Mapas. 

Agora você está pronto para visitar 
a Windows Store. É nela que 
encontrará os aplicativos que já 
conhece e gosta, além de novos 
aplicativos que você descobrirá, 
e também as novidades diárias. 
A loja foi reformulada para que você 
encontre facilmente o que deseja com 
ótimos layouts e categorias intuitivas, 
como os aplicativos adicionados 
recentemente. E, quando quiser ver 
a lista completa dos aplicativos, use 
a exibição condensada para obter 
rapidamente uma visualização ainda 
maior da coleção de aplicativos. 

O Windows ainda tem uma ótima 
maneira de encorajar a descoberta 
de novos aplicativos. Encontre 
novos favoritos verificando as 
recomendações personalizadas e os 
aplicativos mais usados. Não tenha 
medo de experimentar — diversos 
aplicativos e jogos são gratuitos. 
E muitos dos aplicativos pagos 
oferecem um período de avaliação 
antes da compra. Se você ganhar 
ou der cartões-presente do Windows, 
poderá usá-los agora na Windows 
Store, Windows Phone Store e Xbox 
Live Marketplace.

 

Aplicativos feitos 
para você

Os aplicativos que vêm com 
o Windows são elaborados 
e projetados para se adequar 
perfeitamente à maneira como 
você faz as coisas. 

Veja o aplicativo Câmera, por exemplo. 
Ao tirar fotos, é bem provável que você 
queira editar e compartilhá-las; por 
isso, o aplicativo inclui tudo o que 
você precisa para criar e enviar fotos 
incríveis. No aplicativo Receitas 
e Bebidas, as receitas geram suas 
próprias listas de compras e os menus 
são harmonizados com sugestões de 
vinho; ele fornece até uma maneira 
de navegar sem as mãos, usando 
a câmera frontal de seu dispositivo para 
capturar os gestos, caso as suas mãos 
estejam sujas de manteiga até os 
pulsos. 

A Windows Store é o local 
em que você pode baixar 
os aplicativos de que gosta 
e descobrir novos 
favoritos. Layouts 
modernos facilitam 
a descoberta das 
novidades, das tendências 
e do que é recomendado 
apenas para você.

Outro dos ótimos 
aplicativos internos, 
o Bing Receitas e Bebidas 
oferece dicas de culinária 
e inspiração, com receitas, 
um extenso guia de vinhos 
e um modo "mãos livres" 
para usar na cozinha.

*Incluído no Windows RT 
8.1. Talvez requeira uma 
compra separada com 
o Windows 8.1.
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Bing Clima

Com o aplicativo Bing Clima, você se 
prepara para as condições de tempo 
com previsões horárias, diárias e para 
10 dias. É fácil personalizar os locais 
favoritos, e os mapas do tempo 
o mantêm informado sobre a previsão 
do tempo.

Bing Saúde e Bem-estar

O aplicativo Bing Saúde e Bem-estar 
é a chave para você ficar mais 
saudável. Ele combina cerca de 
1.000 vídeos de exercícios, referências 
médicas e nutricionais, e rastreadores 
de exercícios, dietas e saúde para que 
você atinja suas metas de bem-estar.

Bing Esportes

Com o aplicativo Bing Esportes, 
você acompanha as notícias de seus 
esportes e times preferidos com 
manchetes, placares, agendas, 
posições, estatísticas e muito mais 
com uma experiência personalizada 
e atualizações dos blocos dinâmicos.

Bing Receitas e Bebidas

Com uma enorme quantidade de 
receitas, informações sobre vinho 
e guias de cozinha, o aplicativo Bing 
Receitas e Bebidas foi criado para ser 
usado na cozinha, especialmente com 
o modo "mãos livres" para navegar 
nas receitas com apenas um gesto, 
sem a necessidade de colocar as mãos 
engorduradas no computador.

Bing Notícias

Com o Bing Notícias, um aplicativo 
rico em imagens, é fácil se manter 
atualizado com as notícias mais 
importantes para você, fornecidas 
em uma experiência personalizável 
com cobertura personalizada dos 
tópicos que você escolher, de fontes 
nacionais e locais de sua confiança.

Bing Viagem

O aplicativo Bing Viagem permite 
explorar mais de 2.000 destinos em 
todo o mundo com lindas fotos 
e vistas panorâmicas em 360°, além de 
recomendações de atrações, hotéis 
e restaurantes. É uma janela para 
o mundo.
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Obtenha o máximo 
de produtividade 
e criatividade

Você passa a maior parte do dia 
realizando tarefas. Seja para cumprir 
o prazo de um trabalho ou terminar 
um projeto pessoal, o Windows pode 
ajudá-lo a manter a criatividade 
e a produtividade. 

Para obter a máxima produtividade, 
nada se compara ao pacote 
completo do Office – com o Word, 
PowerPoint, Excel, Outlook 
e OneNote – executado no Windows.* 
Você pode executar várias tarefas ao 
mesmo tempo como um especialista, 
com uma funcionalidade de divisão 
de tela que exibe até quatro 
aplicativos simultaneamente, 
dependendo do tamanho do monitor. 
Existe uma nova pesquisa global que 
é incrível e um novo Internet 
Explorer 11 habilitado para toque que 
está mais rápido e simples. E, se você 
for interrompido ou precisar fazer 
uma pausa, use a Lista de Leitura 
para marcar aplicativos e as páginas 
da Web para retornar rapidamente 
a eles mais tarde.

Colabore com o Office 365

O Office 365** fornece acesso às 
mesmas ferramentas do Office que 
você já usa, mas com novos recursos 
que são ideais para colaboração. 
Você pode facilmente compartilhar 
e sincronizar calendários, notebooks 
e arquivos com os outros; basta enviar 
o link ou usar os Office Web Apps 
gratuitos para exibir e editar. Você 
pode adicionar vídeos online 
a documentos, abrir e editar PDFs, 
e alinhar imagens e diagramas com 
o máximo de simplicidade. Os 
modelos do Excel agilizam o trabalho 
de configuração e criação e as novas 
ferramentas do PowerPoint ajudam 
com alinhamento, correspondência 
de cores e design de modelos. Use 
o OneNote para fazer anotações da 
forma que desejar. Suas anotações são 
salvas, sincronizadas com seus outros 
dispositivos e podem ser pesquisadas. 
Notou alguma semelhança aqui? 
Praticamente tudo pode ser 
compartilhado com facilidade 
e sincronizado com outras pessoas. 
Depois, usando o Office, elas podem 
sincronizar e compartilhar com você. 

Lista de Leitura

Você costuma não ter tempo para ler 
artigos e vídeos que encontra na 
Internet? A Lista de Leitura permite 
que você controle e gerencie qualquer 
conteúdo em um lindo modo de 
exibição para voltar a ler mais tarde.

Leitor

Abra os seus arquivos PDF, XPS e TIFF 
com o aplicativo Leitor. Aplique zoom, 
pesquise, faça anotações, salve 
e depois imprima ou compartilhe 
arquivos.

**A assinatura do Office 
365 é vendida 
separadamente.  

*O Office Home and Student 
2013 RT está incluído no 
Windows RT 8.1. Para o 
Windows 8.1, talvez seja 
necessário comprar o Office 
separadamente.
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Aplicativos para 
explorar seu 
lado criativo 

Deseja revelar o Van Gogh que 
existe em você? Com o Fresh Paint, 
disponível gratuitamente na Windows 
Store, você pode pintar à vontade 
e compartilhar a sua criação. E não 
precisa se preocupar com erros. 
As ações de desfazer e apagar 
resolvem qualquer problema.

Aplicativos com uma ótima 
integração. Com os aplicativos 
Câmera e Fotos, junto com o novo 
aplicativo Digitalização, você pode 
manter um álbum digital das suas 
melhores fotos. Salve-o no OneDrive 
para acessar as fotos em todos 
os dispositivos do Windows. Use 
o aplicativo Gravador de Som para 
capturar a narração da sua voz.

OneDrive: o lugar para tudo na sua 
vida

Para muitos, o ritmo com que criamos 
novas fotos e arquivos superou 
a nossa capacidade de armazenar 
ou acessá-las com rapidez. São as 
fotos das férias aqui, os arquivos de 
trabalho ali, as músicas em outro 
lugar e depois não sabemos se temos 
backup de tudo. É para isso que serve 
o OneDrive. É um serviço gratuito 
e baseado na nuvem integrado ao 
Windows que mantém todas as suas 
coisas em um único local de forma 
que você possa ver, armazenar, 
sincronizar e compartilhar facilmente.

Acesso e integração 

O OneDrive permite que você 
acesse e interaja com as suas coisas 
- a qualquer momento, em qualquer 
lugar e de qualquer dispositivo. Basta 
acessar o OneDrive.com e entrar com 
sua conta da Microsoft. O OneDrive 
também é integrado às versões mais 
recentes do Windows, Windows Phone, 
Office e Xbox de forma que suas coisas 
fiquem sincronizadas em todos os 
serviços e dispositivos que você usa.

Fácil de compartilhar

 Com o OneDrive, você pode facilmente 
compartilhar fotos e trabalhar em 
conjunto nos arquivos com qualquer 
pessoa ou com um grupo. Você 
determina o que é compartilhado 
e o que permanece privado.

Tranquilidade total

 Se algo ocorrer com um dos seus 
dispositivos, não se preocupe com 
a perda de dados. Seus arquivos 
do OneDrive são mantidos 
automaticamente na nuvem. 
Você poderá acessar e restaurar 
o que precisar. Mesmo que você 
exclua um arquivo por engano, 
é possível recuperá-lo online 
na lixeira do OneDrive.

O OneDrive é um lugar para todas 
as suas coisas, disponível para todas 
as pessoas com quem quiser 
compartilhá-lo. Seus primeiros 7 GB 
de armazenamento são gratuitos 
e você pode facilmente ampliá-los 
sempre que precisar de mais espaço.

Com o OneDrive, você tem 
um único local para todos 
os seus arquivos e fotos. 
Independentemente 
de onde estiver ou de 
qual dispositivo estiver 
utilizando, você 
sempre poderá acessar 
e compartilhar suas coisas.

O Fresh Paint é um 
aplicativo de pintura 
divertido e fácil de usar 
que vem com o Windows. 
Crie artes finais originais 
ou transforme as suas 
fotos em belas pinturas. 
Depois, compartilhe a sua 
criação com um toque 
ou clique. 
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Mantenha-se 
conectado com 
o que é mais 
importante 
para você 

Desejamos ficar perto e manter 
o contato com todas as pessoas que 
fazem parte da nossa vida, não 
importa onde elas ou nós estejamos. 
O Windows funciona como uma central 
de comunicação essencial para todos 
os meios que nos mantêm conectados 
ao nosso mundo: email, chat com 
vídeo, atualizações de redes sociais. 

Gerencie a sua vida

Com o Outlook.com e o aplicativo 
atualizado Email, você tem uma 
experiência pessoal avançada. Esteja 
você usando o seu email pessoal ou do 
trabalho, é possível gerenciar diversas 
contas em um só lugar. Com o modo 
de exibição por pessoas, você pode 
acompanhar os emails recebidos dos seus 
contatos mais importantes. Os modos 
de exibição por boletim informativo 
e atualização de redes sociais organizam 
o email da sua caixa de entrada em um 
modo de exibição separado, no qual você 
pode navegar quando for conveniente. 
Use o recurso Limpar para manter a sua 
caixa de entrada automaticamente livre 
de emails indesejados. Com o aplicativo 
Calendário atualizado, você pode 
rapidamente criar eventos e exibir 
sua agenda em várias contas. 

Email

Organiza a sua caixa de entrada 
automaticamente, com visualizações 
rápidas das suas atualizações de redes 
sociais, boletins informativos, pastas, 
sinalizadores e pessoas favoritos. 
Os comandos rápidos na lista de 
mensagens, os recursos de arrastar 
e soltar e Limpar do Outlook.com 
permitem que você veja as suas 
mensagens rapidamente.

Outlook.com

Torna o seu email produtivo. 
Personalize o seu Windows. 
O Outlook.com é o serviço de email 
que mais cresce no mundo e tem mais 
de 400 milhões de contas ativas. 

O aplicativo Email interno 
é uma ferramenta de comunicações 
poderosa para adicionar e gerenciar 
facilmente seu email e contas de email, 
incluindo recursos para controlar o que 
é importante e filtrar o que não é.  
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Você quer enviar por email um 
arquivo que não está em seu 
dispositivo? O aplicativo Email pode 
acessar o conteúdo salvo no OneDrive 
assim como o Office. E gerenciar 
várias caixas de entrada é simples, 
já que o aplicativo Email permite que 
você se conecte a várias contas de 
email e fixe pastas de email específicas 
na tela Inicial. Criado para facilitar 
as tarefas que envolvem emails 
e compromissos, o Email 
e o Calendário são ótimos quando 
usados lado a lado com outros 
aplicativos.

Conecte-se às pessoas

O aplicativo Pessoas é o seu catálogo 
de endereços universal. Vejas os 
contatos de todos os seus catálogos 
de endereços em um só lugar 
e receba as últimas atualizações dos 
seus amigos. Sincronize os contatos 
das redes sociais de que você mais 
gosta, como o Facebook e o Twitter. 
Quando desejar entrar em contato 
com alguém, você pode enviar email, 
ligar para a pessoa ou postar na mídia 
social diretamente do aplicativo 
Pessoas. Fixar na tela Inicial também 
é sempre uma boa opção porque 
seus blocos não são apenas para fixar 
aplicativos. Fixe amigos e membros 
da família para ter acesso imediato 
e, com blocos dinâmicos, você pode 

obter as atualizações deles 
diretamente em sua tela Inicial.

Continue conectado mesmo 
quando estiver longe

Se apenas o contato cara a cara 
servir para você, o Skype é a solução. 
Converse com seu melhor amigo, veja 
os seus filhos quando estiver viajando 
ou mantenha o assunto em dia com os 
parentes. Com o Skype no Windows 
8.1, seus contatos e as suas conversas 
recentes ficam ao seu alcance com 
um simples clique ou toque. 

Pessoas

Reúna todos os seus contatos em um 
único lugar. Veja as novidades dos 
seus amigos e participe da conversa, 
adicionando os seus próprios 
comentários e atualizações.

Skype

Usando o Skype, você pode ficar 
perto dos amigos e da família mesmo 
quando estiver longe. A mensagem 
instantânea do Skype se ajusta 
automaticamente na lateral enquanto 
você estiver assistindo a um show 
ou jogando, e você pode alternar 
rapidamente entre uma chamada de 
áudio ou vídeo e uma mensagem 
instantânea, tudo em um único 
aplicativo. Além disso, compartilhe um 
arquivo, foto ou mensagem de vídeo 
a qualquer momento.  

Com o aplicativo Pessoas 
interno, todos os seus 
contatos ficam em um 
só lugar, você pode 
facilmente ver as 
atualizações de todas 
as suas redes sociais e se 
conectar com as pessoas 
da forma que preferir. 
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Ótimos dispositivos 
do jeito que você quer

O seu PC ou tablet com Windows 
funciona como uma extensão, com 
várias maneiras de personalizar a sua 
experiência. Escolha o dispositivo 
perfeito, personalize a tela Inicial com 
o conteúdo e as telas de fundo que 
desejar e baixe os aplicativos de 
que mais gosta na Windows Store. 
O Windows oferece opções 
praticamente ilimitadas para criar uma 
experiência que combine com você. 
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Os dispositivos do Windows 
vêm com uma série de 
opções estilosas, poderosas 
e leves para que você possa 
encontrar a ideal para você.

Alguns aplicativos são 
vendidos separadamente. Os 
aplicativos variam conforme 
o mercado.  Alguns recursos 
exigem a Atualização do 
Windows 8.1, que requer 
acesso à Internet; sujeito 
às tarifas aplicáveis. 
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Escolha 
a combinação 
perfeita de 
estilo e função 

Os dispositivos Windows têm tantas 
opções com as inovações de hardware 
mais recentes, que é impossível não 
encontrar uma opção perfeita para 
você. Os novos chipsets oferecem 
dispositivos leves e potentes, desde 
o menor dos tablets a sofisticados 
laptops sensíveis ao toque, com alto 
desempenho e eficiência no consumo 
de energia, além de dispositivos com 
telas destacáveis ou designs 
conversíveis. 

Seu dispositivo Windows também 
é um hub para outros recursos que 
você usa. Conecte o seu PC a uma 
tela grande e tenha uma excelente 
diversão com o Xbox. Os jogos 
ganham vida em potentes laptops 
e PCs desktop. A alta resolução 
é mantida em todos os tamanhos 
de tela. 

Os dispositivos Windows 8.1 oferecem 
suporte a Bluetooth 4.0 LE, para 
fornecer alto desempenho com 
excelente duração da bateria. 
Com a banda larga móvel, você 
fica conectado em qualquer lugar. 
As telas com suporte a multitoque 
aprimoraram a seleção de texto 
e o teclado na tela, com um layout 
dividido, números no teclado principal 
e suporte a IME aperfeiçoado. 

Você pode encontrar exatamente 
o estilo, as funções e os recursos que 
deseja, inclusive a forma de interagir 
com o dispositivo (por meio de toque, 
digitação, clique ou caneta). 

Seja qual for o meio escolhido, 
é possível alternar facilmente entre 
a tela Inicial, seus aplicativos 
e a clássica área de trabalho. Com 
o Windows, você sabe que seu novo 
dispositivo é compatível com uma 
vasta gama de impressoras, câmeras, 
teclados, mouses, monitores e outros 
acessórios.

Câmera

Agora você pode fazer edições 
incríveis e avançadas de forma 
simples e intuitiva com o novo 
aplicativo Câmera. 

Tire fotos tamanho padrão 
ou panorâmicas em 360º. Edite 
e compartilhe as suas fotos segundos 
depois de tirá-las com o aplicativo 
Câmera.
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Passe o dedo na borda direita para 
acessar os comandos do sistema

 
Passe o dedo do lado direito da tela 
para exibir os botões dos comandos 
do sistema. Passe o dedo da esquerda 
para a direita para exibir os aplicativos 
usados anteriormente.  

 
Equivalente no mouse 
Posicione o ponteiro do mouse no 
canto inferior direito ou no canto 
superior direito da tela. 

Passe o dedo no lado esquerdo 
para exibir os aplicativos usados 
anteriormente 
 
Passe o dedo no lado esquerdo para 
exibir os aplicativos mais usados 
recentemente e você poderá 
selecionar um aplicativo dessa lista. 
 
 
 
 
Equivalente no mouse 
Posicione o ponteiro do mouse no 
canto superior esquerdo e deslize-o 
para baixo no lado esquerdo da tela 
para exibir os aplicativos mais 
usados recentemente.

Passe o dedo da esquerda para 
a direita para alternar entre 
aplicativos 
 
Passe o dedo da esquerda para 
a direita e exiba as miniaturas 
de seus aplicativos abertos para 
alternar rapidamente entre eles.  
 
 
 
 
Equivalente no mouse 
Posicione o ponteiro do mouse 
no canto superior esquerdo e clique 
para rodar os aplicativos ou no canto 
inferior esquerdo da tela para exibir 
a tela Inicial.

Passe o dedo na borda inferior ou 
superior para acessar o comando 
do aplicativo 
 
Passe o dedo na borda inferior ou 
superior para exibir os comandos do 
aplicativo. Você pode passar o dedo 
da parte superior da tela para a parte 
inferior para minimizar ou fechar 
o aplicativo atual. 
 
 
Equivalente no mouse 
Clique com o botão direito no 
aplicativo para ver comandos 
de aplicativos.

A linguagem 
de toque
Com gestos específicos em um 
dispositivo habilitado para toque, 
você pode realizar rapidamente 
tarefas importantes como Pesquisar 
e Compartilhar: há um comando 
correspondente para usar o mouse 
ou o teclado, para que você possa 
interagir da forma que preferir. 

Arraste um aplicativo para fechá-lo

 
 
Não é preciso fechar os aplicativos. 
Eles não deixarão o seu PC mais lento 
e fecharão sozinhos se você não 
usá-los por um tempo. Se desejar 
fechar um aplicativo, arraste-o 
para a parte inferior da tela.  
 
 
Equivalente no mouse 
Mova o ponteiro do mouse para 
a parte superior da tela (aplicativos 
da Windows Store) ou para a parte 
superior da janela do aplicativo 
(aplicativos da área de trabalho); no 
canto direito superior da barra de 
título, clique no botão para fechar.  
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Toque para executar uma ação 
 
 
O toque em um item resulta em uma 
ação, como iniciar um aplicativo ou 
seguir um link.

 
 
 
 
Equivalente no mouse 
 
Clique em um item para executar 
uma ação.

Pressione e segure um item para 
saber mais 
 
Você pode ver os detalhes ao 
pressionar e segurar. Em alguns casos, 
o gesto de pressionar e segurar abre 
um menu com mais opções. 

 
 
Equivalente no mouse 
 
Aponte para um item para ver mais 
opções.

Deslize o dedo para arrastar 
 
 
Esta ação é usada com mais 
frequência para aplicar movimento 
panorâmico ou rolar listas e páginas, 
mas também pode ser usada para 
outras interações, como mover um 
objeto ou desenhar e escrever. 

 
Equivalente no mouse 
 
Clique, pressione e arraste para aplicar 
movimento panorâmico ou rolar. 
Além disso, quando você usa um 
mouse e um teclado, uma barra de 
rolagem é exibida no canto inferior 
da tela para que você possa rolar 
horizontalmente.

Gire para virar 

Gire dois ou mais dedos para virar um 
objeto. Você pode virar a tela toda 
em 90 graus, girando o dispositivo. 

 
 
 
Equivalente no mouse 
 
O suporte para girar objetos depende 
da compatibilidade do aplicativo 
específico.

Pince ou amplie para controlar 
o zoom 
 
Aplicando zoom, você pode pular 
para o início, o final ou um local 
específico de uma lista. Pince ou 
amplie com dois dedos na tela 
para controlar o zoom. 
 
 
 
Equivalente no mouse 
 
Mantenha a tecla Ctrl do teclado 
pressionada e use a rolagem do 
mouse para expandir ou reduzir 
um item ou blocos na tela.

Passe o dedo para selecionar  
 
 
Em um aplicativo, passe o dedo 
deslizando para baixo ou sobre 
um item para selecioná-lo. Um 
movimento rápido e curto funciona 
melhor. Na tela Inicial, pressione 
e segure para selecionar um bloco. 
  
 
Equivalente no mouse 
 
Basta clicar com o botão direito para 
selecionar no aplicativo.
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Deixe com 
a sua cara

Você escolheu o dispositivo certo 
e agora está pronto para personalizá-
lo. Primeiro, para a tela de bloqueio, 
você pode escolher uma foto, uma 
série de fotos para uma apresentação 
de slides e os aplicativos nos quais 
você deseja exibir notificações para 
tornar essa tela pessoal e informativa.  

Depois, a tela Inicial é onde o que 
é mais importante aparece primeiro 
em sua tela. Aplicativos, pessoas 
e sites favoritos. Escolha o que fixará 
ali e como os blocos serão exibidos, 
na ordem, número e tamanho 
que desejar. Fixe tudo que você 
usa diariamente ou adote uma 
abordagem minimalista, sabendo 
que poderá acessar a lista inteira de 
aplicativos e contatos com apenas 

um clique ou passando o dedo. 
Selecione dentre uma variedade 
de cores, designs de tela de fundo 
ou fotos pessoais para deixá-la 
do seu jeito. 

Você notará algo interessante quando 
selecionar seus blocos e fixá-los 
em Iniciar. Em vez de um conjunto 
estático de ícones, seus blocos são 
dinâmicos, exibindo atualizações 
constantes, para que você veja 
a previsão do tempo e os preços das 
ações mais recentes, por exemplo. As 
opções de personalização adicionais 
incluem a possibilidade de inicializar 
diretamente na área de trabalho 
ou com seu aplicativo favorito, de 
forma que você vá diretamente para 
o aplicativo que mais usa em vez de 

Reading ListMaps
Innovative ways to teach computers 
to kids

OneDrive

Internet Explorer

Health & Fitness Food & Drink

Los Angeles
Sunny 
Today
65°/52° Mostly sunny 

Tomorrow
68°/53° Partly sunny 

68°

Weather

Skype

Shazam
New app in the Store
Free ★★★★☆ 1226

Netflix
Essential App
Free                 139,249

Desktop

Office hours
Sheila’s office
9∶30 AM – 10∶30 AM 9

Wednesday

RE∶ Pick up the kids on Thursday? 
That sounds great. See you then!

Mail 5

Regina Roberts

Help + Tips

Sheila
Marchand�

Em sua tela Inicial, você 
pode ter blocos dinâmicos 
fornecendo informações 
atualizadas, como 
a previsão do tempo 
e os preços das ações.  

ter que visitar a tela Inicial para 
acessá-lo. Você também pode decidir 
entrar com uma Senha com Imagem 
em vez de uma senha tradicional. 

Com o Windows, a sua experiência 
é tão única quanto a sua impressão 
digital, porém mais flexível porque 
você pode alterar o que desejar 
à vontade. Não tem como não 
gostar. Foi você mesmo quem fez.

A tela de bloqueio é uma 
das formas em que você 
pode personalizar sua 
tela; escolha suas cores 
e designs ou até mesmo 
um conjunto de fotos 
pessoais para uma 
apresentação de slides 
de grandes momentos.  
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Tenha uma 
experiência 
personalizada em 
todos os seus 
dispositivos 

Com o Windows, você pode 
obter uma experiência coordenada, 
personalizada em todas as suas telas. 
Isso é possível porque você pode 
vincular seu conteúdo e configurações 
à sua conta da Microsoft, que 
é associada a você em vez de 
a qualquer dispositivo em especial. 

Em vez de ser apenas mais uma senha 
para lembrar, a sua conta da Microsoft 
pode conectar e coordenar 
informações entre dispositivos, 
de maneira que seus aplicativos 
da Windows Store, configurações 
e histórico de navegação estejam 
disponíveis para você. Você obtém 
uma experiência consistente de tela 
a tela, mesmo quando se conecta no 
dispositivo de outra pessoa. E com 
o OneDrive armazenando seus 
arquivos na nuvem, você pode 
acessar todas as suas coisas, 
independentemente de onde 
esteja ou do dispositivo usado. 

OneDrive

Tenha os seus arquivos sempre com 
você. Nunca perca fotos ou vídeos 
e tenha-os sempre com você.

Imagens, vídeos e documentos são 
salvos automaticamente no OneDrive.

Fotos

Edite e organize as suas fotos com 
excelentes funcionalidades de edição 
para cortar e aperfeiçoar as suas 
fotos e adicionar efeitos a elas.

Gravador de Som

Grave tudo, desde uma palestra até 
as primeiras palavras de um bebê 
com o gravador de som. Reproduza, 
edite e compartilhe as suas gravações.
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Tudo funciona, 
em qualquer lugar 

Os dispositivos e serviços do Windows 
foram feitos para acompanhar 
o seu ritmo de vida. Isso inclui cuidar 
de tarefas básicas, para que você 
mantenha o foco no que é mais 
importante. O Windows o mantém 
sempre atualizado em todos 
os aspectos da sua vida pessoal 
e profissional, bem como no que diz 
respeito aos dispositivos, com maior 
proteção, desempenho e integração. 
Você gostará da confiança e da 
liberdade que esses recursos 
proporcionam. 
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Acredite: quanto 
mais coisas, 
melhor o Windows 
funciona, em casa 
e no trabalho 

Impressoras, câmeras, scanners, 
teclados, unidades de disco rígido: 
acumulamos vários periféricos 
e precisamos que nossos dispositivos 
funcionem corretamente com eles. 
O Windows é excelente para criar 
essa cooperação, tornando o seu PC 
ou tablet compatível com uma ampla 
gama de aplicativos e dispositivos 
conectados. O Windows 
simplesmente funciona 
melhor com mais coisas. 

Isso inclui o conteúdo do trabalho 
que você precisa acessar quando 
estiver em outros locais. Os novos 
recursos, como VPN acionado 
automaticamente, permitem que você 
trabalhe em mais lugares com acesso 
seguro aos recursos corporativos, 
como pastas de trabalho, aplicativos 
e serviços, usando qualquer conexão 
com a Internet. Você também 
pode permanecer conectado com 
o compartilhamento da banda larga, 
que transforma o seu dispositivo 
móvel habilitado para banda larga 
em um hotspot Wi-Fi móvel que 
permite que outros dispositivos 
se conectem. 

O Windows funciona bem em 
ambientes corporativos tornando 
mais fácil levar seu dispositivo pessoal 

favorito para o trabalho e levar 
o seu dispositivo do trabalho para 
casa. O que deixa o departamento 
de TI muito feliz. Os departamentos 
de TI que utilizam as edições Pro ou 
Enterprise do Windows 8.1 podem 
usar a tecnologia BitLocker para 
a criptografia de dispositivo, 
e usar autenticação multifator para 
dispositivos pessoais no trabalho. Eles 
podem inclusive gerenciar a remoção 
de dados corporativos para proteger 
dispositivos que são perdidos ou 
roubados. O recurso Windows To 
Go na edição Enterprise permite que 
um ambiente corporativo completo, 
incluindo aplicativos, seja armazenado 
em uma unidade USB para uso 
em casa ou no escritório. 

Seja na sua casa ou no escritório, 
o Windows oferece tranquilidade, pois 
você sabe que pode acessar e usar 
tudo o que precisa com rapidez 
e segurança. 

Scanner

Digitalize documentos e imagens 
de forma rápida e fácil, e salve-os 
onde desejar. 

Calculadora

Um aplicativo simples, mas eficiente 
que inclui calculadoras padrão 
e científica e um conversor 
de unidades.
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De impressoras e scanners 
a teclados e mouses, 
o Windows funciona 
com uma ampla variedade 
de equipamentos 
e softwares, dando a você 
a confiança que vem 
com a compatibilidade.
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Mantenha 
o foco enquanto 
o Windows 
minimiza atrasos 
e distrações

O Windows tem novos recursos 
ótimos para acabar com as distrações 
e ajudá-lo a manter o foco. Uma das 
primeiras coisas que você observará 
é que a inicialização e o desligamento 
estão muito mais rápidos. Isso 
é resultado do InstantGo*, que 
atualiza dados, aplicativos e blocos 
dinâmicos com as informações mais 
recentes, mantendo a conexão 
da rede e sincronizando 
automaticamente, mesmo quando 
o seu dispositivo está no modo de 
espera conectado. O dispositivo 
reinicia instantaneamente, passando 
do modo de espera conectado 
para "ligado" em menos de 300 
milissegundos, e pode conservar 
energia para permitir até 14 dias 
de duração da bateria. 

Você também observará que há 
menos distrações. O Windows e as 
atualizações de aplicativo ocorrem 
em segundo plano, mantendo você 
atualizado sem ser interrompido 
com downloads. 

Mas algumas interrupções são bem-
vindas, como quando seu alarme 
dispara ou uma nova chamada do 
Skype entra. O Windows oferece mais 
controle sobre as notificações. Use as 

configurações do dispositivo para 
desativar todas as notificações e se 
concentrar no prazo de entrega de 
um trabalho. Use as configurações dos 
aplicativos para ativar ou desativar 
controles, como suspender 
notificações de email por uma hora 
enquanto outro aplicativo, como 
o Calendário, permanece ativo. Faça 
o que fizer, seus controles estão ao 
alcance de um toque ou clique e você 
pode alterá-los a qualquer momento.

Alarmes

Esse aplicativo de tempo simples, 
mas bonito e multifuncional, vem 
com alarmes, timer de contagem 
regressiva e um cronômetro.

Bing Finanças

Com o aplicativo Bing Finanças, você 
fica a par das condições de mercado 
que mudam rapidamente e pode 
tomar decisões informadas, seja 
controlando o seu portfólio no bloco 
dinâmico, identificando tendências 
do câmbio ou usando ferramentas 
e calculadoras para realizar 
tarefas financeiras comuns.

*Disponível em 
dispositivos selecionados
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A segurança sempre foi importante, 
mas em um dispositivo móvel, um 
mundo socialmente conectado, 
a privacidade é uma grande 
preocupação também. O Windows 
ajuda a protegê-lo em todas 
as frentes, com recursos 
avançados e convenientes. 

Sem precisar fazer nada, você já 
está protegido contra vírus, malware 
e sites mal-intencionados com 
o Windows Defender e o SmartScreen, 
que analisam os sites enquanto você 
navega para detectar e bloquear 
ameaças. 

Em dispositivos habilitados com 
o InstantGo, o Windows 8.1 
criptografa os seus dados no 
hardware, por padrão, para ajudar 
a proteger as suas informações 
mesmo que o seu dispositivo 
seja perdido ou roubado. Com 
a criptografia de dispositivo do 
BitLocker, disponível nas edições 
Enterprise e Pro, os seus dispositivos 
Windows têm as proteções de 
gerenciamento adicionais incluídas, 
reduzindo o trabalho de fazer 
downloads, atualizações ou de 
verificar os logs de segurança. 

A segurança e a privacidade se 
tornam ainda mais importantes 
quando crianças usam o computador. 
O Windows fornece recursos de 
segurança para família que permitem 
definir configurações de acesso 
e segurança personalizadas para cada 
membro. Isso é muito mais do que 
apenas bloquear os sites proibidos. 
Com a capacidade de definir 
parâmetros específicos para cada 
perfil pessoal, você pode gerenciar 
quando e por quanto tempo seus 
filhos ficarão online e também 
obter relatórios de atividade sobre 
o tempo gasto, os sites visitados 
e os aplicativos acessados. 

*Disponível em 
dispositivos selecionados

Fique mais protegido 
com as melhorias 
mais recentes 
de privacidade 
e segurança
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Dispositivos e serviços 
do Windows para 
negócios

A sua empresa atua em um novo 
mundo de mobilidade, serviços na 
nuvem e dispositivos pessoais dos 
funcionários. E o seu departamento 
de TI está lidando com um conjunto 
de desafios totalmente novo. 
Trabalhando como um parceiro de 
negócios confiável, o Windows tem 
uma infinidade de novos recursos 
para ajudar a sua empresa a ficar 
na frente. 

O Windows reúne aplicativos 
avançados de produtividade 
e diversas maneiras de garantir que 
os seus funcionários possam acessar 
os recursos de que precisam 
em qualquer dispositivo ou local. Ele 
oferece vários dispositivos conectados 
de boa qualidade e maneiras 
diferentes e sofisticadas de 
personalizá-los para a sua linha 
de negócios. E ele ainda cuida dos 
elementos básicos de gerenciamento 
e segurança para que você mantenha 
o foco em seu negócio. 
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O seu parceiro 
de produtividade

Para as pessoas empreendedoras, 
não existe melhor parceiro de 
produtividade do que o Windows. 
Seja no escritório ou trabalhando 
remotamente, os seus funcionários 
podem contar com o Windows para 
ter e manter uma boa produtividade. 

Nada se compara à força total do 
pacote de produtividade do Office*, 
incluindo o Outlook, Word, 
PowerPoint, Excel e OneNote. Use 
a nova Pesquisa Inteligente Bing como 
uma ferramenta de produtividade 
adicional, obtendo resultados globais 
de todos os arquivos de trabalho, da 
Web e da nuvem. Não precisa usar 
métodos de pesquisa diferentes; basta 
começar a digitar o termo desejado 
na tela Inicial. 

O Windows também é a plataforma 
ideal para os aplicativos internos que 
você cria para executar na sua 
empresa, além daqueles que está 
desenvolvendo, seja para os seus 
próprios clientes, funcionários 
e parceiros ou para vender para um 
público maior pela Windows Store. 
O software para área de trabalho 
existente não é problema. Os 
funcionários podem continuar a usar 
os aplicativos essenciais do Windows 7 
sem se preocupar com 
a compatibilidade. 

Para a sua força de trabalho móvel, 
o acesso é tão importante quanto 
os aplicativos. O Windows contém 
sofisticados recursos e opções que 
fornecem aos funcionários móveis 

uma ótima conectividade com 
os recursos da empresa em seus 
dispositivos pessoais, permitindo 
ainda que a TI mantenha os 
controles necessários.

Com o Workplace Join, os 
funcionários podem autenticar os 
seus dispositivos pessoais para obter 
acesso aos recursos corporativos, sem 
passar pelo processo completo de 
ingressar em um domínio usado nos 
dispositivos da empresa. Com Pastas 
de Trabalho, os funcionários podem 
manter os arquivos de trabalho em 
uma pasta local no seu dispositivo 
pessoal sincronizados 
automaticamente com a sua pasta 
na empresa. Existe também uma 
opção de portal: usando o serviço 

Windows Intune para o registro, 
a equipe de TI pode permitir que 
os funcionários acessem aplicativos 
e serviços em seus dispositivos 
pessoais usando um portal 
da empresa.

Para as pessoas que precisam de 
acesso total à rede corporativa, 
o Windows 8.1 oferece clientes VPN 
internos da Microsoft e de outros 
grandes fornecedores, sem 
a necessidade de instalar um 
cliente para obter acesso. Com as 
funcionalidades VPN acionadas 
automaticamente, as credenciais 
das pessoas são solicitadas 
automaticamente para a conexão 
caso precisem de acesso a uma URL 
ou aplicativo internos. Caso elas já 

tenham fornecido as suas credenciais 
de entrada, a VPN se conecta 
automaticamente e você não 
precisa fazer mais nada. 

O Workplace Join permite 
que os funcionários 
acessem os recursos 
corporativos com 
dispositivos pessoais 
autenticados sem 
a exigência do processo 
completo de ingresso 
no domínio usado 
para os dispositivos de 
propriedade da empresa.

*Incluído no Windows RT 
8.1. Talvez requeira uma 
compra separada com 
o Windows 8.1.

Guia de Produto do Windows 8.156 – 57



Ótimos dispositivos 
do jeito que você quer

O seu PC ou tablet com Windows 
funciona como uma extensão, 
com várias maneiras de personalizar 
a sua experiência. Escolha 
o dispositivo perfeito, personalize 
a tela Inicial com o conteúdo e as 
telas de fundo que desejar e baixe 
os aplicativos de que mais gosta na 
Windows Store. O Windows oferece 
opções praticamente ilimitadas para 
criar uma experiência que combine 
com você. 
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Ótimos dispositivos 
personalizados 
para a sua empresa 

As empresas são diferentes, 
e o Windows 8.1 Pro e o Windows 8.1 
Enterprise têm as opções 
de personalização mais adequadas 
para os seus negócios e os seus 
funcionários. 

A tela Inicial é a parte mais visível do 
Windows e um local ideal para exibir 
aplicativos, serviços e sites específicos 
da sua empresa, inclusive os blocos 
dinâmicos que exibem atualizações em 
tempo real, como pedidos de venda e 
preço das ações. Você pode 
personalizar até mesmo o layout para 
que os grupos de trabalho tenham 
telas específicas da sua função. Para 
usuários que trabalham com um 
aplicativo específico, você pode definir 
o dispositivo deles para inicializar com 
esse aplicativo, ignorando inteiramente 
a tela Inicial. Use o Acesso Atribuído 
quando desejar bloquear um 
dispositivo para um único aplicativo ou 
para o Internet Explorer, tal como em 
um quiosque no mercado varejista. 

Para clientes que usam o Windows 8.1 
Enterprise que também querem 
a flexibilidade de acessar aplicativos 
e arquivos em uma variedade de 
dispositivos, existe o Windows To Go. 
Pense nele como o "Windows em 
seu bolso" porque ele coloca uma 
experiência de PC inteira em uma 

unidade USB que pode ser inicializada 
de qualquer dispositivo Windows 
certificado, independentemente do 
sistema operacional desse dispositivo. 

O Windows também dá suporte 
a diversos recursos sem fio. Existe 
a impressão direta Wi-Fi para usar 
uma impressora sem se conectar 
à rede, vídeo sem fio integrado do 
Miracast (eliminando a necessidade 
de carregar vários adaptadores) e uma 
função de toque para emparelhar NFC 
que conecta você a uma impressora 
corporativa, simplesmente criando 
uma conexão física de curta distância. 

Para as pessoas que passam mais 
tempo longe de uma conexão Wi-Fi, 
alguns dispositivos do Windows agora 
vêm com banda larga móvel integrada 
diretamente com o "sistema-em-um-
chip", tornando as conexões online mais 
rápidas e eficientes quanto ao consumo 
de energia. Se não tiver Wi-Fi apenas 
ocasionalmente, você poderá usar 
o compartilhamento do telefone para 
transformar o seu dispositivo com 
Windows 8.1 em um hotspot pessoal, 
onde sua conexão de banda larga 
móvel aparecerá como uma rede Wi-Fi. 
Você poderá inclusive conceder 
o acesso à Internet para os colegas que 
estão próximos, apenas compartilhando 
o nome e a senha da rede.

Sempre pronto 
para os negócios

Os dispositivos e serviços do Windows 
foram criados para manter a sincronia 
com a sua empresa e isso significa 
cuidar do básico para que você 
esteja sempre pronto e atento. 

O Windows é reconhecido por 
proteger os seus investimentos 
em tecnologia sendo extremamente 
compatível com uma ampla gama 
de hardware e software. Ele também 
protege os seus investimentos em 
infraestrutura de TI permitindo 
que sua equipe de TI gerencie os 
dispositivos pessoais que os usuários 
levam para o trabalho. A equipe de 
TI tem mais opções para gerenciar 
tablets e outras classes de dispositivos, 
inclusive com um novo suporte 
para produtos de gerenciamento 
de dispositivos móveis (MDM) 
de terceiros. 
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O Windows facilita 
a realização de negócios 
fora do escritório, 
oferecendo uma ampla 
gama de opções de 
conexão sem fio que 
ajudam a atender a suas 
necessidades para sua 
conveniência e segurança.  



Segurança 
e autenticação 
de nível 
empresarial

Em um mundo em que fatores 
como a nuvem, a mobilidade 
e a possibilidade de uso de seus 
próprios dispositivos tornaram 
a segurança mais importante do que 
nunca, o Windows oferece segurança 
de nível empresarial com proteção de 
dados aperfeiçoada, novas opções de 
autenticação e recursos que tornam 
os dispositivos menos suscetíveis 
a ameaças de malware.

Se houver dados da empresa em um 
dispositivo perdido, roubado ou de 
propriedade do usuário, o Windows 
fornece recursos para proteger esses 
dados contra acesso não autorizado. A 
remoção remota de dados da empresa 
oferece um nível extra de controle 
sobre os dados da empresa em 
dispositivos de propriedade do usuário, 
permitindo que os administradores de 
TI conduzam uma limpeza remota, 
sem afetar os dados pessoais do 
usuário. É um acréscimo à Criptografia 
do Dispositivo, agora incluído em 
todas as edições do Windows e 
habilitado automaticamente nos 
dispositivos que atendem aos 
requisitos do InstantGo. Para 
organizações com necessidades de 
gerenciamento e segurança adicionais, 
você pode adicionar a proteção do 
BitLocker aos dispositivos com 
Windows 8.1 Pro ou Enterprise. 

O Windows também inclui novas opções 
biométricas nativas baseadas em 
impressão digital para autenticar as 
identidades dos usuários. Isso inclui 
suporte a uma nova geração de sensores 
baseados em toque, uma experiência 
de inscrição comum que funciona com 
sensores novos e existentes baseados 
no gesto de passar o dedo, e o suporte 
à autenticação biométrica da identidade 
do Windows dos usuários. Em vez de 
digitar senhas, basta tocar para fazer 
login, comprar aplicativos da Windows 
Store ou até acessar aplicativos ou uma 
funcionalidade específica do aplicativo. 

Para aumentar a proteção contra 
malware, o Windows tem inúmeros 
novos recursos, incluindo uma 
atualização para o Internet Explorer 
que analisa o código do site antes que 
um código mal-intencionado possa 
ser executado. Uma atualização 
para o Windows Defender inclui 
o monitoramento do comportamento 
da rede para detectar um 
comportamento suspeito do aplicativo. 
O Windows agora também é protegido 
pelos recursos avançados da nuvem: 
um serviço baseado na nuvem que 
conduz verificações remotas de 
malware é capaz de identificar ameaças 
altamente sofisticadas, incluindo 
aquelas criadas para evitar a detecção 
de software antimalware do Windows. 
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Atualização  
do Windows 8.1

A Atualização do Windows 8.1, 
lançada em abril de 2014, é um 
conjunto de melhorias que oferece 
além do que as pessoas mais gostam 
no Windows: acesso mais rápido ao 
que é importante, experiência mais 
familiar e consistente em dispositivos 
com ou sem a tecnologia de toque 
e mais formas de descobrir ótimos 
aplicativos. Além disso, novos recursos 
eficientes ajudam a disponibilizar 
o Windows em uma ampla variedade 
de dispositivos.
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pode ser executado em uma variedade 
de PCs maior do que nunca, incluindo 
os menores dispositivos, os tablets 
mais em conta e notebooks.

Benefícios para a empresa

A Atualização do Windows 8.1 aprimora 
a compatibilidade com o Internet 
Explorer e aumenta o suporte das 
plataformas de hardware mais recentes. 
Ela também oferece mais suporte para 
o gerenciamento de dispositivos móveis 
e uma experiência refinada para ajudar 
a tornar os clientes tradicionais do 
Windows mais produtivos. Descubra 
mais em windows.com/win81biz.

Mais Lucrativos e Coleções de primeira 
linha baseadas nos seus interesses - para 
ajudar você a descobrir novos aplicativos 
favoritos. Aplicativos com descontos 
especiais agora exibem seus preços 
normais, para que você possa saber que 
tipo de negócio está fazendo.  
Obviamente, os aplicativos que você já 
comprou no Windows 8.1 ou Windows 
Phone 8.1 podem ser baixados 
gratuitamente em dispositivos Windows 
de sua escolha. 

Mais opções

Se estiver pensando em comprar um novo 
dispositivo do Windows, você tem uma 
variedade ainda maior. Devido à eficiência 
e inovação dos novos softwares por meio 
dos parceiros de hardware, o Windows 

Atualize hoje 
mesmo e aproveite 
as melhorias

Acesso mais fácil ao que importa 
para você

É mais rápido e fácil ter acesso ao que 
é importante para você, como os seus 
aplicativos go-to e controles de chave. 
Suas configurações de energia*, 
pesquisa e PC estão logo na tela 
Inicial. Você agora pode fixar 
aplicativos da Windows Store, bem 
como aplicativos de área de trabalho 
e seus sites favoritos na sua barra de 
tarefas para que você possa abrir 
ou movê-los rapidamente. E com 
o padrão* de inicialização diretamente 
da área de trabalho e formas práticas 
de configurar a tela de inicialização, 
é possível iniciar no local que seja 
mais conveniente e produtivo para 
você, deixando claro que você pode 
mudar o local a qualquer momento.

Mais familiar

Seu mouse e seu teclado trabalham de 
forma mais intuitiva, independente da 
tela que estiver sendo exibida. Mova 
seu mouse para a parte superior da tela 
de qualquer aplicativo para acessar 
os botões Minimizar e Fechar já 
conhecidos, até nos aplicativos da 

Windows Store; mova seu mouse para 
a parte inferior de qualquer tela para 
obter a barra de tarefas. Sua experiência 
é mais consistente em dispositivos 
com ou sem a tecnologia de toque e, 
se você estiver com um dispositivo 
sem a tecnologia de toque, há outros 
controles familiares, como o clique com 
o botão direito para abrir um menu.

Mais simples encontrar novos 
aplicativos 

A Windows Store vem fixada na sua 
barra de tarefas de forma que novas 
descobertas de aplicativos são sempre 
possíveis. Com a Pesquisa Inteligente 
Bing, os aplicativos que estão 
disponíveis na Windows Store são 
incluídos nas listas de sugestão 
dinâmica e são exibidas de forma 
destacada nos resultados da pesquisa, 
tornando fácil achar aplicativos que 
correspondam ao que você está 
procurando. Até mesmo sua tela Inicial 
o ajuda, indicando os aplicativos 
recentemente instalados para que 
você não se esqueça do que tem.

Dentro da Windows Store, há novas 
categorias - incluindo Mais cotados, 

Acesso mais rápido ao que 
mais importa para você.  
Fixe todos os seus sites 
e aplicativos favoritos 
na sua barra de tarefas, 
incluindo os aplicativos da 
Windows Store. E com o 
recurso de inicialização 
diretamente da área de 
trabalho em muitos PCs, 
você pode inicializar 
na conhecida área de 
trabalho e acessar 
tudo que estiver fixado 
na sua barra de tarefas.

*O botão de energia na tela Inicial 
e o padrão de inicialização diretamente 
da área de trabalho estão disponíveis 
em dispositivos selecionados.  
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Baixe agora A Atualização do Windows 8.1 
é gratuita. Se estiver usando 
o Windows 8.1, você obterá 
a atualização automaticamente por 
meio do Windows Update*. Se estiver 
no Windows 8, instale o Windows 8.1 
a partir da Windows Store para incluir 
automaticamente a atualização do 
Windows 8.1*. Talvez seja necessário 
comprar o software para a atualização 
de versões anteriores do Windows.

*É necessário ter acesso à Internet. 
Taxas poderão ser cobradas.  

A tela Inicial indica seus 
aplicativos da Windows 
Store recentemente 
instalados para que 
você sempre possa usar 
e aproveitar ao máximo 
seus aplicativos.   

Com o botão de energia* 
e o campo de pesquisa 
logo na tela Inicial, 
você poderá desligar 
o computador ou 
iniciar uma pesquisa 
rapidamente.

*Disponível em 
dispositivos selecionados.  

Tenha uma experiência 
mais familiar e intuitiva 
com o mouse em qualquer 
tela que estiver sendo 
exibida.  Na tela Inicial, 
clique com o botão direito 
nos blocos dinâmicos para 
abrir um menu de 
controles convenientes.
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Windows para 
desenvolvedores 
de aplicativo

O Windows 8.1 oferece uma 
grande oportunidade para os 
desenvolvedores de aplicativos. De 
aplicativos de produtividade criados 
com tecnologia comprovada para 
a área de trabalho do Windows 
a aplicativos móveis e jogos 
envolventes disponíveis na Windows 
Store, nenhuma outra plataforma tem 
uma gama tão grande de experiências 
como o Windows. 

O Windows facilita a otimização de 
seus aplicativos para uma experiência 
móvel e de toque. Os aplicativos 
são escalonáveis para uma execução 
perfeita em uma variedade de 
hardwares, de tablets de 18 cm a telas 
de 100 cm e maiores. A Windows 
Store foi redesenhada como um 
marketplace de aplicativos global 
com ênfase em detectabilidade 
e monetização. O resultado é uma 
plataforma com uma gama única de 
oportunidades, portanto, os criadores 
de aplicativos podem aproveitar sua 
criatividade e capitalizar em receita 
potencial ao criar seus melhores 
aplicativos para Windows.
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Tecnologias 
comprovadas 
e ferramentas 
líderes no setor

O Windows 8.1 investiu em áreas 
essenciais como mídia, rede 
e o DirectX. O resultado é uma 
plataforma de aplicativos 
aperfeiçoada, com funcionalidades 
mais sofisticadas e muito mais opções. 
Os desenvolvedores do Windows têm 
diversas opções de linguagem 
de programação, modelos de 
implantação e métodos de 
distribuição. De HTML5 e JavaScript 
para aplicativos Web de última 
geração a Microsoft DirectX 11.2 
e C++ para jogos de alto 
desempenho, C# e XAML ou WPF 
para aplicativos empresariais e de 
produtividade, temos tudo de que 
você precisa. Implante o seu aplicativo 
na área de trabalho do Windows 
e o distribua da maneira que desejar 

ou certifique os seus aplicativos 
móveis e aproveite os ótimos recursos 
novos da Windows Store. E, com 
o Microsoft Visual Studio 2013, fica 
mais fácil ter uma visão criativa 
com um conjunto de ferramentas 
que é líder do setor em recursos 
e facilidade de uso.

Por meio de ferramentas 
e modelos robustos 
e fáceis de usar 
da Microsoft, os 
desenvolvedores de 
aplicativos podem criar 
rapidamente experiências 
imersivas incríveis 
no Windows. 
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Crie os melhores 
jogos para 
o melhor hardware

Aproveite o hardware avançado de 
um PC usando o poder do DirectX 11.2 
de criar os jogos mais avançados em 
qualquer plataforma. Com o Windows 
8.1, fizemos algumas alterações para 
tornar os jogos DirectX ainda mais 
atraentes e com uma execução 
perfeita.

Com a colocação em escala da GPU, 
você pode redimensionar 
dinamicamente o buffer de quadro 
para ter uma execução perfeita 
dos gráficos 3D enquanto o suporte 
à sobreposição multiplana de 
hardware mantém toda a beleza da 
sua interface e arte 2D na resolução 
nativa.

A alocação dinâmica de recursos 
ajuda você a usar grandes texturas 
da forma mais eficiente possível.  

Novas APIs Direct3D Trim de baixo 
nível possibilitam um gerenciamento 
mais eficiente dos recursos.

Você pode usar uma operação de 
buffer padrão de mapa para acessar 
os buffers padrão de uma GPU 
diretamente do seu aplicativo 
(caso o dispositivo dê suporte) 
sem a necessidade de uma 
operação de cópia intermediária.

Sombreadores agora podem ser 
compilados e vinculados durante 
a execução. Os sombreadores 
podem ser compostos por meio 
de procedimentos dentro de seu 
aplicativo, vinculados e executados 
sem arquivos HLSL separados.

O Windows 8.1 inclui 
inúmeras alterações para 
oferecer aos jogos DirectX 
um nível de desempenho 
sem precedentes, 
incluindo a colocação 
em escala da GPU para 
gráficos 3D perfeitos 
e recursos de alocação 
dinâmica para o uso 
eficiente de texturas 
grandes.  
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Crie experiências 
envolventes com 
os aplicativos

Com novos avanços no desempenho 
e nos recursos de usabilidade, 
o Windows 8.1 oferece uma tela 
flexível para a criação de experiências 
de aplicativos atraentes. Princípios 
que priorizam o toque e o melhor 
desempenho de vídeo e áudio 
criam um ambiente perfeito para os 
aplicativos, tornando-os mais rápidos, 
fluidos e dinâmicos. Os vários 
controles novos, o suporte a mais 
monitores de alta resolução e as 
melhorias de composição também 
produzem animações e efeitos 
mais suaves.

Os blocos dinâmicos da tela Inicial 
começam a funcionar assim que 
o aplicativo é instalado, e os usuários 
têm mais opções de tamanho de 
bloco disponíveis. Os usuários podem 
determinar os tamanhos na tela dos 
aplicativos do Windows 8.1, com 
uma largura mínima maior do que 
os aplicativos ajustados tinham 
no Windows 8. O mínimo padrão 
é 500px no Windows 8.1, mas os 
desenvolvedores podem especificar 
320px para ter ajustes menores 
em seus aplicativos. Os aplicativos 
existentes da área de trabalho 
ou da Windows Store continuam 
funcionando como no Windows 8. 

Além disso, mais de dois aplicativos 
podem compartilhar a tela ao mesmo 
tempo, e um único aplicativo também 
pode usar vários monitores. Os 
aplicativos podem continuar abertos 
em primeiro plano quando outro 
aplicativo é iniciado, compartilhando 
a tela e permanecendo na memória. 

Tudo contribui para criar um ambiente 
mais dinâmico que ofereça 
mais oportunidades para você 
fazer o melhor trabalho de 
desenvolvimento possível 
no Windows.
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O Windows fornece 
as ferramentas de que 
você precisa para que seu 
aplicativo seja executado 
corretamente em uma 
variedade de dispositivos 
– primeiro crie e depois 
implante seus aplicativos 
em qualquer fator forma 
que tenha suporte.
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O Windows fornece 
a você as ferramentas 
e oportunidades de 
receita para criar um 
negócio de sucesso.



Conquiste mais fãs 
do aplicativo em 
mais dispositivos

A Windows Store oferece alcance 
global a mais de 240 mercados. Mais 
mercados significa mais clientes em 
potencial.  A Loja lida com transações 
financeiras e conversões de moeda, 
tornando fácil para você receber 
o pagamento de suas vendas 
em todo o mundo.

Desde os menores tablets 
e conversíveis aos PCs e tudo-em-um 
com alto nível de desempenho, 
o Windows 8.1 oferece aos clientes 
uma grande variedade de dispositivos 
e opções de personalização com 
vários níveis de preço, para que as 
pessoas encontrem o melhor PC ou 
tablet para elas. Com um alcance 
amplo entre uma gama diversa de 
aplicativos conectados, o Windows 8.1 
fornece uma excelente oportunidade 
para alcançar uma base de usuários 
maior e mais interessada. 

Para garantir que o seu aplicativo 
seja executado sem problemas em 
todos os dispositivos, fornecemos 
as ferramentas necessárias para 
sua criação, desenvolvimento 
e implantação. Uma vez criado, 
o aplicativo poderá ser implantado 
em qualquer fator forma que tenha 
suporte. E, assim que alguém o baixar, 
ele será associado à conta da 

Microsoft dessa pessoa e estará 
pronto para uso, com todos os 
dispositivos do Windows 8.1. 

Mais 
oportunidades 
de lucro

Enquanto você cria aplicativos, 
a Windows Store é desenvolvida 
para ajudar você a criar também 
um negócio. Mais moedas agora são 
aceitas, o que dá a você acesso a mais 
de 240 mercados globais. Novos no 
Windows 8.1, os cartões-presente da 
Windows Store podem ser aplicados 
a uma conta do usuário para uso 
na Windows Store, Windows Phone 
Store e Xbox Live Marketplace.

Além disso, as limitações no tamanho 
do catálogo de compras no aplicativo 
foram removidas, permitindo 
catálogos maiores que você pode 
continuar a criar ao longo do tempo. 
A plataforma de comércio Windows 
Store agora também oferece suporte 
a compras realizadas em aplicativo 
que podem ser feitas e refeitas por 
um cliente após o uso. E se você usa 
um outro sistema de comércio para 
compras no aplicativo, pode manter 
até 100% dessa receita porque 
a Windows Store não cobra taxas 
para transações de terceiros. 

 

Os cartões-presente do 
Windows permitem que 
os usuários façam compras 
em uma variedade maior 
de mercados, podendo ser 
usados na Windows Store, 
no Windows Phone Store 
e no Xbox Live 
Marketplace.  
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Deixe a Windows 
Store trabalhar 
por você

O Windows 8 apresentou ao mundo 
a Windows Store, uma loja na qual 
o usuário pode baixar e descobrir 
ótimos aplicativos. A Windows Store 
continua evoluindo para fornecer 
aos desenvolvedores de aplicativos 
opções de descoberta, 
comercialização e monetização 
que podem ajudá-los a expandir 
seus negócios. 

A Windows Store destaca ótimos 
aplicativos e aumenta a participação 
do usuário, o que é visível em seus 
novos recursos e em um design 
atualizado. Layouts e categorias 
modernas como “Sugestões” e “Mais 
Cotados” incentivam os usuários 
a explorarem novas entradas. Os 
aplicativos da Windows Store agora 

estão incluídos nas listas de sugestão 
dinâmica e são exibidos de forma 
destacada nos resultados de pesquisa.   
Os aplicativos são atualizados 
automaticamente por padrão para 
que você tenha certeza de que 
a maioria dos usuários está usando 
a versão mais recente do seu 
aplicativo.  O melhor é que a Windows 
Store agora vem fixada à barra 
de tarefas, fornecendo um convite 
permanente, além de acesso de 
um toque, a usuários de áreas de 
trabalho a comprarem aplicativos.

Além disso, a tela Inicial ajuda os 
usuários a ver, achar e aproveitar seus 
aplicativos ao deixar que escolham 
como os aplicativos são organizados 
e ao lembrá-los de aplicativos 

recentemente instalados. Os usuários 
também podem usar a Pesquisa 
Inteligente Bing para encontrar 
aplicativos facilmente em qualquer 
lugar no Windows. Isso ajuda 
a manter uma experiência de  
aplicativo positiva e os usuários 
mais estimulados a passar mais 
tempo  com seus aplicativos.

Como um criador de aplicativos, você 
poderá acessar análises detalhadas 
do aplicativo que mostram como 
os clientes estão encontrando seu 
aplicativo, que tipos de pessoas 
o estão baixando e relatórios 
financeiros detalhados. Você também 
pode explicar as métricas sobre as 
tendências da Windows Store como 
um todo, de maneira que você possa 

ver quais tipos de aplicativos são 
populares em mercados diferentes 
e usar essas informações para planejar 
novos aplicativos ou novos recursos.

A Windows Store evoluiu 
de várias formas para 
ajudar a expandir seus 
negócios, inclusive 
ajudando os usuários 
a descobrirem novos 
aplicativos com 
recomendações 
personalizadas, 
coleções de primeira 
linha e destaques sobre 
novos lançamentos. 

Além disso, uma barra 
de navegação fixa foi 
adicionada, tornando 
mais fácil encontrar 
informações de conta, 
categorias de aplicativos 
e coleções.
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Windows em ação Veja como o Windows facilita 
a conexão com outras pessoas, 
o planejamento detalhado, 
a organização de arquivos 
e o compartilhamento de 
documentos em qualquer lugar.

Seja você um estudante assistindo 
a uma aula, um profissional 
trabalhando em um projeto 
ou alguém que apenas deseje uma 
forma melhor de fazer as coisas, 
com o Windows, você tem aplicativos 
e serviços eficientes que funcionam 
perfeitamente em conjunto 
para realizar tarefas.



Guia de Produto do Windows 8.190 – 91

Com o OneNote, você 
pode facilmente tomar 
notas, organizar 
e compartilhá-las; um 
ótimo recurso de gravação 
de áudio registra e marca 
o áudio com carimbos 
de data/hora para fácil 
referência.  

Fazendo 
e compartilhando 
anotações em aula

As provas estão chegando no seu 
curso de História europeia e você quer 
manter suas notas altas. Ao começar 
a aula de hoje, você abre o dispositivo 
do Windows na sua tela Inicial 
personalizada, onde rola até 
o agrupamento "Escola". É aqui 
que você guarda todos os blocos de 
aplicativos e pastas relevantes para 
cada curso, reunindo tudo o que 
precisa em um só lugar.

Quando o professor inicia a aula, 
você tem dois aplicativos abertos lado 
a lado na tela. Um é uma apostila que 
você abriu no seu aplicativo Kindle 
para acompanhar a matéria, o outro 
é a página do OneNote que você 
abriu para fazer anotações da aula 
de hoje. O professor fala rápido, 
e é difícil tentar anotar tudo, assim, 
você usa o recurso Gravar — direto no 
aplicativo OneNote — para registrar 
o áudio na íntegra juntamente com 
as suas notas. O OneNote marca suas 
anotações com carimbos de data/
hora para que você possa 
encontrar com facilidade o ponto 
correspondente nas gravações 
para cruzar referências. 
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Os aplicativos são 
perfeitamente integrados 
para que você possa 
compartilhar seu 
conteúdo entre todos 
eles, como um artigo do 
aplicativo CNN (visto aqui) 
em sua Lista de Leitura ou 
no OneNote para ler mais 
tarde.

O professor muitas vezes faz 
referência à apostila durante a aula. 
Os aplicativos do Windows foram 
criados para oferecer uma integração 
perfeita, portanto, você pode cortar 
e colar com facilidade o texto do 
aplicativo da apostila para o arquivo 
do OneNote. Você salvou muitas 
coisas no OneNote antes disso, mas 
com o OneDrive fornecendo 7 GB 
de espaço livre na nuvem, é possível 
salvar muitos arquivos para acessá-los 
facilmente de qualquer lugar, mesmo 
do laptop de um amigo. 

Durante a aula, o professor menciona 
um incidente recente que leu nos 
jornais... Ou isso estava escrito na 
apostila? Ao contrário de outros 
mecanismos de pesquisa, a Pesquisa 

Inteligente Bing reúne os resultados 
de todos os seus arquivos, aplicativos, 
da nuvem e da Web. Mesmo se 
o professor não lembrar a fonte 
dos dados, você pode encontrar 
rapidamente a referência correta — 
e compartilhá-la em sua Lista de 
Leitura para analisar mais tarde. 

A aula de hoje acabou e você está 
caminhando para a biblioteca quando 
uma mensagem de texto é exibida em 
seu celular. É um colega que perdeu 
a aula e pede que você compartilhe 
suas anotações. Você pode fazer ainda 
melhor: como tudo está no OneDrive, 
você pode acessar as anotações 
e o áudio completo da aula diretamente 
da nuvem porque a sincronização 
é automática. "Aqui está a aula 
completa", você responde. 
"Espero que se recupere logo!" 
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Encontre um destino, 
planeje seu itinerário, 
compartilhe informações 
e alterne facilmente entre 
aplicativos. Você pode 
ajustar dois aplicativos 
lado a lado ou, 
dependendo do seu 
monitor, abrir até quatro 
aplicativos lado a lado* 
ao mesmo tempo.

A Pesquisa Inteligente 
Bing faz uma pesquisa 
universal nos seus 
arquivos, na nuvem 
e na Web, exibindo os 
resultados de uma forma 
inteligente e organizada 
de acordo com o que 
é mais popular entre 
os usuários.

 
 
*  Depende da sua 

resolução de tela. 

Planejando férias 
fantásticas

Experimente o melhor do Windows 
ao reunir conteúdos diversos, por 
exemplo, planejando férias divertidas 
em San Diego do sofá com seu 
Windows Tablet.

A maioria das viagem começa com 
uma pesquisa, e a Pesquisa Inteligente 
Bing oferece a você uma bela exibição 
das informações mais relevantes 
e populares sobre San Diego: 
atrações, fotos deslumbrantes 
e acesso com um clique aos 
aplicativos Bing Mapas e Viagem. 
Muito mais do que uma lista de links, 
você obtém um conjunto organizado 
e agregado de resultados pronto 
para ação.

O objetivo do Bing Viagem 
é proporcionar ação inteligente 
e bem planejada. Informações sobre 
a região, as principais atrações, 
atividades, hotéis e muito mais — 
esse aplicativo foi feito para a forma 
como planejamos as nossas férias.

Alguns dos melhores recursos são 
panorâmicas em 360°, que dão 
a sensação de estar na praia, e as 
avaliações do Fodor's, Frommer, 
Lonely Planet e TripAdvisor — 
tudo na mesma tela. Assim, você 
pode confirmar facilmente se há algo 
interessante — praias, parques ou 
vida noturna — para todos da família.
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O Bing Viagem foi 
desenvolvido para 
o planejamento de 
Viagem, fornecendo 
informações sobre as 
principais atrações e 
avaliações dos principais 
sites, como Fodor's 
e Lonely Planet, acesso 
fácil aos aplicativos 
Mapas, para a obtenção 
de trajetos, e Email, para 
o compartilhamento 
de planos.  

Viagem envolvem muita logística 
e o Windows é perfeito na 
coordenação. Quando viajar? Inicie 
o aplicativo Clima para exibir uma 
janela lado a lado das médias de 
temperatura e chuva mostrando 
o melhor mês para visitar (setembro). 
Como chegar? Inicie o aplicativo 
Mapas para exibir uma janela lado 
a lado da distância e do tempo de 
carro e compartilhe facilmente a rota 
pelo aplicativo Pessoas nos seus sites 
de rede social preferidos. Um gesto 
de passar o dedo abre seu email 
e os detalhes são carregados 
automaticamente, sem cortar e colar. 

Agora, onde se hospedar? Avalie 
hotéis por data, serviços, preço, classe 
e veja no mapa tudo o que há nas 

redondezas. A última providência 
antes de fazer a reserva é obter o aval 
dos seus parceiros de viagem. Você 
pode enviar facilmente por email os 
detalhes da viagem (hotel, localização 
e atrações) a todos para finalizar 
o planejamento.  

Agora você está pronto para fazer 
a reserva. Os principais sites de 
reservas — Kayak.com, hoteis.com, 
Priceline, Orbitz e outros — surgem 
no seu navegador, e suas preferências 
são transferidas automaticamente 
para que você possa reservar 
o quarto sem reinserir os detalhes. 

Reserve hotéis com 
facilidade iniciando seu 
site de reservas preferido 
diretamente do Bing 
Viagem. O recurso 
multitarefa no Windows 
permite que você tenha 
mais de um aplicativo 
aberto ao mesmo tempo, 
mesmo em tablets.  

Pesquisa, seleção, reserva, 
compartilhamento, aprovações: 
você fez tudo isso em poucos minutos 
usando aplicativos coordenados entre 
si. Se você tentar fazer o mesmo 
em qualquer outro tablet, pulará 
de um site para outro e alternará 
de aplicativos tentando gerenciar 
toda a logística por um navegador. 

Só falta avisar aos seus avós. Abra 
o Skype para contar as novidades 
cara a cara. Seus avós também ficam 
empolgados, talvez até passem 
uns dias com você. 
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Seu Windows Tablet 
é um excelente colega de 
trabalho e companheiro 
de viagem, mantendo 
a sua produtividade 
remotamente sem 
que você precise levar 
junto o laptop do trabalho.

Misturando um 
pouco do tempo 
de inatividade ao 
tempo de ativação

Seja em uma semana de trabalho 
ou nas férias de verão, a prioridade 
é executar as tarefas com prazer. 
Como a vida profissional e pessoal 
estão integradas de uma nova 
maneira, o Windows tem os 
aplicativos e serviços para ajudar 
todos a permanecerem conectados 
com o trabalho, em contato com 
o escritório, e manterem as crianças 
entretidas. 

O período de férias é agora e você 
está a caminho de San Diego com 
a família. Mas há alguns projetos 
essenciais em andamento no trabalho 
e você precisa permanecer conectado 
com o escritório enquanto está fora. 
O Windows Tablet ajuda você 
a manter a produtividade e, 
ao mesmo tempo, funciona como 
um ótimo companheiro de viagem 

para todos? Sim, com certeza. 
Portanto, não precisa levar junto 
o laptop do trabalho. 
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Após alguém entrar, uma 
tela Inicial personalizada 
é exibida. Assim, 
as crianças podem ter 
seu próprio conteúdo 
e configurações, tudo 
mantido em segurança 
e separado do seu. 

*Incluído no Windows RT 
8.1. Talvez requeira uma 
compra separada com 
o Windows 8.1.

Após algumas horas na estrada, 
as crianças ficam inquietas, mas 
o Windows Tablet pode ser um ótimo 
entretenimento. Você configurou 
contas de usuário individuais para 
que cada criança possa entrar em seus 
próprios aplicativos e configurações. 
Depois de chegar a um acordo, elas 
decidem assistir a um filme juntas, 
mas também poderiam brincar 
com os jogos que baixaram ou ouvir 
músicas, e você tem a certeza de que 
todo o seu conteúdo e configurações 
estão separados e protegidos.

Com o Windows, é mais 
fácil manter o contato com 
o escritório da estrada: 
você pode se conectar 
à rede corporativa usando 
o DirectAccess e acessar 
seus arquivos nas Pastas 
de Trabalho. 

Algum tempo depois, é hora do 
almoço e de conferir rapidamente 
o email do trabalho no seu celular. Há 
uma mensagem urgente de sua chefe: 
ela precisa editar uma apresentação 
para a diretoria até as 15h. Muitos 
tablets não são adequados 
à produtividade real, mas com 
o pacote completo do Office* no seu 
Windows Tablet, você pode clicar no 
link no email e começar a trabalhar 
diretamente no arquivo PowerPoint 
que sua chefe iniciou. Você analisa as 
alterações feitas, faz outras mudanças 
e salva a atualização, sem precisar 
de anexos, sem confusão de versões. 
Graças aos recursos DirectAccess 
e Pastas de Trabalho, você se conecta 
com facilidade à rede corporativa 
de qualquer conexão Wi-Fi.
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De volta à estrada, você chega ao 
litoral próximo de San Diego ao fim 
do dia. Um alvoroço no banco de trás: 
uma das crianças admira uma vista 
incrível do mar. Você estaciona, 
e seu filho de 8 anos levanta o tablet 
enquanto o sol se põe. Ele tirou 
uma foto perfeita facilmente com 
o aplicativo interno Câmera: uma 
panorâmica completa do mar, do céu 
e da praia. Você pode tirar uma foto 
instantaneamente da tela de bloqueio 
sem precisar inserir uma senha, além 
de obter uma série de imagens 
em sequência, chamadas de fotos 
sequenciais*, para ter certeza de 
que uma delas registrará o momento 
perfeito. Você escolhe rapidamente 
a que mais gostou e volta para 
a estrada.

Mais tarde, no hotel, à noite, você liga 
seu Windows Tablet para verificar as 
fotos tiradas no caminho. Aquele pôr 
do sol fantástico é uma ótima foto 
para compartilhar, por isso, você 
acessa as ferramentas de edição para 
cortar a foto no tamanho certo. Com 
um rápido gesto de passar o dedo, 
você pode compartilhar no aplicativo 
Pessoas, enviar por email ou publicar 
na sua rede social: “Pôr do sol incrível 
na nossa viagem para a Califórnia!” 

Os aplicativos Câmera 
e Fotos são ótimos para 
tirar e editar fotos. Como 
os aplicativos do Windows 
são perfeitamente 
integrados, você pode 
compartilhar esse material 
com facilidade por email 
ou publicar nas redes 
sociais.  

 
 
*  Requer hardware 

especial.
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Windows: em 
sincronia com 
o seu estilo de 
vida e pronto 
para você agora

Representando a evolução do 
Windows 8, o Windows 8.1 oferece 
os melhores dispositivos, aplicativos 
essenciais e serviços baseados na 
nuvem criados para o seu estilo de 
vida. Aproveite os melhores designs 
e tecnologias de hardware, a diversão 
e a liberdade da personalização 
de sua experiência, e permita que 
o Windows junte tudo para que 
os aplicativos e serviços interajam 
de forma inteligente e perfeita entre 
si e permaneçam em sincronia 
com você. 

Descubra mais 
sobre o novo 
Windows hoje

Confira os novos tablets e PCs que 
executam o Windows 8.1 e o Windows 
RT 8.1 e encontre o ideal para você.   
windows.microsoft.com/shop

Obtenha informações sobre 
a atualização de seu sistema 
para Windows 8.1. 
windows.microsoft.com/upgrade

Saiba mais sobre como usar os 
recursos principais do Windows 8.1.   
windows.microsoft.com/how-to
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