
 Mostrar tudo 

Atalhos de teclado 
Os atalhos de teclado são combinações de duas ou mais teclas que, quando pressionadas, podem ser 
usadas para executar uma tarefa que normalmente exigiria um mouse ou um dispositivo apontador. 
Os atalhos de teclado podem facilitar a interação com o computador, permitindo que você poupe 
tempo e esforço ao trabalhar com o Windows e outros programas.  

A maioria dos programas também contém teclas de aceleração que facilitam o trabalho com menus e 
outros comandos. Verifique se os menus dos programas possuem teclas de aceleração. Normalmente, 
quando há uma letra sublinhada no menu, pressionar a tecla Alt juntamente com a letra sublinhada 
equivale a clicar no item de menu correspondente. 

Pressionar a tecla Alt em alguns programas, como o Paint e o WordPad, mostra comandos rotulados 
com teclas adicionais que você pode pressionar para usar os comandos. 

Você também pode criar novos atalhos de teclado para abrir programas. Para mais informações, 
consulte Criar atalhos de teclado para abrir programas. 

 Atalhos de teclado para Facilidade de Acesso 

 Atalhos de teclado gerais 

A tabela a seguir contém atalhos de teclado gerais. 

Pressione essa tecla Para isso 
F1 Mostrar a Ajuda 
Ctrl+C (ou Ctrl+Insert) Copiar o item selecionado 
Ctrl+X Recortar o item selecionado 
Ctrl+V (ou Shift+Insert) Colar o item selecionado 
Ctrl+Z Desfazer uma ação 
Ctrl+Y Refazer uma ação 
Delete (ou Ctrl+D) Excluir o item selecionado e movê-lo para a Lixeira 
Shift+Delete Excluir o item selecionado sem movê-lo para a Lixeira primeiro 
F2 Renomear o item selecionado 
Ctrl+Seta para a Direita Mover o cursor para o início da próxima palavra 
Ctrl+Seta para a Esquerda Mover o cursor para o início da palavra anterior 
Ctrl+Seta para Baixo Mover o cursor para o início do próximo parágrafo 
Ctrl+Seta para Cima Mover o cursor para o início do parágrafo anterior 
Ctrl+Shift com uma tecla de 
direção 

Selecionar um bloco de texto 

Shift com qualquer tecla de 
direção 

Selecionar mais de um item em uma janela ou na área de 
trabalho ou selecionar o texto dentro de um documento 

Ctrl com qualquer tecla de 
direção+Barra de Espaços 

Selecionar vários itens individuais em uma janela ou na área de 
trabalho 

Ctrl+A Selecionar todos os itens de um documento ou janela  
F3 Procurar um arquivo ou uma pasta 
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 Atalhos de teclado de caixas de diálogo 

  Atalhos de teclado da tecla do logotipo do Windows 

  Atalhos de teclado do Windows Explorer 

 Atalhos de teclado da barra de tarefas 

 Atalhos de teclado da Lupa 

 Atalhos de teclado da Conexão de Área de Trabalho Remota 

Alt+Enter Exibir as propriedades do item selecionado 
Alt+F4 Fechar o item ativo ou sair do programa ativo 
Alt+Barra de Espaços Abrir o menu de atalho para a janela ativa 

Ctrl+F4 Fechar o documento ativo (em programas que permitem vários 
documentos abertos simultaneamente) 

Alt+Tab Alternar entre itens abertos 
Ctrl+Alt+Tab Usar as teclas de direção para alternar entre itens abertos 
Ctrl+Roda de rolagem do mouse Alterar o tamanho dos ícones na área de trabalho 

Tecla do logotipo do Windows  
+Tab 

Percorrer programas na barra de tarefas usando o Aero Flip 3-D 

Ctrl + tecla do logotipo do 
Windows  +Tab 

Usar as teclas de seta para percorrer os programas na barra de 
tarefas utilizando o Aero Flip 3-D 

Alt+Esc Percorrer os itens na ordem em que foram abertos 

F6 Percorrer os elementos da tela em uma janela ou na área de 
trabalho 

F4 Exibir a lista da barra de endereços no Windows Explorer 
Shift+F10 Exibir o menu de atalho para o item selecionado 
Ctrl+Esc Abrir o menu Iniciar 
Alt+letra sublinhada Exibir o menu correspondente 
Alt+letra sublinhada Executar o comando do menu (ou outro comando sublinhado) 
F10 Ativar a barra de menus no programa ativo 
Seta para a Direita Abrir o próximo menu à direita ou abrir um submenu 
Seta para a Esquerda Abrir o próximo menu à esquerda ou fechar um submenu 
F5 (ou Ctrl+R) Atualizar a janela ativa 
Alt+Seta para Cima Exibir a pasta um nível acima no Windows Explorer 
Esc Cancelar a tarefa atual 
Ctrl+Shift+Esc Abrir o Gerenciador de Tarefas 
Shift quando inserir um CD Evitar que o CD seja executado automaticamente 

Alt Esquerdo+Shift Alternar o idioma de entrada quando houver mais de um idioma 
de entrada habilitado 

Ctrl+Shift 
Alternar o layout do teclado quando houver mais de um layout 
de teclado habilitado 

Ctrl Direito ou Esquerdo+Shift Alternar a direção da leitura de texto em idiomas com leitura da 
direita para a esquerda 
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 Atalhos de teclado do Paint 

 Atalhos de teclado do WordPad 

 Atalhos de teclado da Calculadora 

  Atalhos de teclado do Diário do Windows 

  Atalhos de teclado do visualizador da Ajuda do Windows 

Esse item foi útil? 

 
Ler a declaração de privacidade online 

Sim Não Um pouco
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