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26 ... Microsoft Windows 10

O QUE HÁ DE NOVO NO WINDOWS 10.....................

A atualização mais recente do Windows 10 está repleta de novos 
aprimoramentos de recurso e segurança.

UMA PLATAFORMA UNIFICADA.................................

Uma das grandes novidades da nova versão do Windows está no fato 
de que ele será uma plataforma unificada. Isso significa que a desenvolvedora 
pretende aproximar muito os aplicativos produzidos para as plataformas 
existentes atualmente. De uma maneira resumida, o mesmo Windows 10 
utilizado por computadores será também de tablets, smartphones e outros 
aparelhos.

Isso significa que os desenvolvedores independentes terão maior 
abrangência com seus aplicativos. Softwares produzidos para um tipo de 
aparelho poderão ser facilmente importado para outros, tendo ainda mais 
facilidade na atualização e na distribuição. Vale dizer que a loja de apps 
também será unificada, o que pode dar mais controle para a própria Microsoft.
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A VOLTA DO MENU INICIAR........................................

O menu Iniciar voltou e está melhor do que nunca! Basta selecionar 
o botão Iniciar na barra de tarefas. Em seguida, personalize-o fixando 
aplicativos e programas ou movendo e reagrupando blocos. Se precisar de 
mais espaço, redimensione o menu Iniciar para aumentá-lo. A Microsoft sabe 
que o Windows é muito mais utilizado em computadores comuns do que em 
tablets e outras plataformas sensíveis ao toque. Isso ficou bem evidente na 
volta de dois dos recursos que os consumidores mais sentiam falta: o Menu 
Iniciar como era visto até o Windows 7 e também a Área de trabalho como 
interface principal — sendo que Live Tiles passam a integrar essa seção.

Mais do que voltar ao que era certo, a desenvolvedora também avançou 
e trouxe outros detalhes que já haviam sido perdidos há alguns anos. A partir 
de agora se torna possível personalizar os menus, modificando tamanhos de 
tiles e os reordenando de acordo com os gostos pessoais. Mais do que isso, 
a partir do Windows 10 torna-se presente o recurso de múltiplos desktops.

Segundo a própria Microsoft, o Windows 10 “traz toda a familiaridade 
do Windows 7 com alguns dos elementos do Windows 8”. Isso significa que os 
antigos usuários vão ter a mesma facilidade na utilização que já era presente 
em versões anteriores.
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ÁREA DE TRABALHO (DESKTOP).............................

Após iniciar o Windows, a primeira coisa com que nós nos deparamos 
é a área de trabalho, também conhecida como desktop, a área na tela em 
que você trabalha.

É nela onde você poderá guardar todas as suas pastas de trabalho 
contendo seus documentos (desenhos, ofícios, relatórios, planilhas, bancos 
de dados, gráficos, músicas, etc).

Vários ícones, ou figuras se encontram à esquerda de sua área de 
trabalho. Cada ícone representa um objeto, como uma pasta ou um programa.

Vamos conhecer um pouco a Área de Trabalho (Desktop).
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AGRUPE APLICATIVOS...............................................
Depois de fixar um aplicativo, mova-o para um grupo.
Para criar um novo grupo de blocos, mova o bloco de um aplicativo 

para cima ou para baixo até aparecer um divisor de grupo e solte o bloco. 
Mova aplicativos para dentro ou para fora do grupo da maneira que quiser.

Para nomear seu novo grupo, selecione o espaço aberto acima do 
novo grupo e digite um nome. 
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MICROSOFT EDGE......................................................
Microsoft Edge é o novo navegador da Microsoft. O primeiro navegador 

que permite fazer anotações, escrever, rabiscar e realçar diretamente em 
páginas da Web. Use a lista de leitura para salvar seus artigos favoritos para 
mais tarde e lê-los no modo de leitura. Focalize guias abertas para visualizá-
las e leve seus favoritos e sua lista de leitura com você quando usar o 
Microsoft Edge em outro dispositivo.

CONSTRUÍDO PARA O FUTURO
Este navegador foi construído com um olho para o futuro.
• Livre de pontos de extensibilidade, legado do Internet Explorer.
• Construído no topo de proteções de segurança modernos.
• Capaz de lançar o Internet Explorer 11, quando necessário.

ENTÃO, O QUE ACONTECEU COM O INTERNET EXPLORER?
Absolutamente nada.
O Microsoft Edge não substituiu o Internet Explorer. É apenas um 

navegador mais recente e mais atualizado da Microsoft.
Internet Explorer 11 continua no Windows 10.




