
55 Comandos que você pode fazer com a tecla 

Windows no PC 

Windows 10 

No Windows 10, você pode aproveitar as seguintes combinações de teclas: 

1. Tecla Windows: abrir ou fechar o Menu Iniciar; 

2. Windows + A: abrir ou fechar a Central de Ações; 

3. Windows + B: define o foco na Área de notificação; 

4. Windows + C: abre a Cortana no modo de escuta. 

5. Windows + shift + C: abre o menu de botões; 

6. Windows + D: mostra ou ocultar a área de trabalho; 

7. Windows + Alt + D: mostra ou ocultar data e hora na área de trabalho; 

8. Windows + E: mostra o explorador de arquivos; 

9. Windows + F: abre o Hub de Feedback e tirar uma captura de tela; 

10. Windows + G: abre a Barra de jogo quando um jogo é aberto; 

11. Windows + H: inicia a função de ditado; 

12. Windows + I: abre configurações; 

13. Windows + J: define o foco para uma dica do Windows quando houver uma 

disponível; 

14. Windows + K: abre a ação rápida “Conectar”; 

15. Windows + L: bloqueia seu computador ou muda de conta; 

16. Windows + M: minimiza todas as janelas; 

17. Windows + O: bloqueia a orientação do dispositivo; 

18. Windows + P: escolhe um modo de exibição de apresentação; 

19. Windows + Ctrl + Q: abre a assistência rápida; 

20. Windows + R: abre a caixa de diálogo Executar; 

21. Windows + S: abre a pesquisa; 

22. Windows + Shift + S: faz captura de uma área selecionada da tela; 

23. Windows + T: percorre os aplicativos da barra de tarefas; 

24. Windows + U: abre a central de acessibilidade de acesso; 

25. Windows + V: abre a Área de transferência; 



26. Windows + Shift + V: percorre as notificações; 

27. Windows + X: abre o menu Link Rápido; 

28. Windows + Y: alterna a entrada entre o Windows Mixed Reality e a área de 

trabalho; 

29. Windows + Z: exibe os comandos disponíveis em um aplicativo no modo de tela 

inteira; 

30. Windows + . (ponto, ou ponto e virgula): abre o menu de emojis; 

31. Windows + , (virgula): espia temporariamente a área de trabalho; 

32. Windows + Pause: abre a caixa de diálogo Propriedades do Sistema; 

33. Windows + Ctrl + F: procura por computadores (se você estiver em uma rede); 

34. Windows + Shift + M: restaura as janelas minimizadas na área de trabalho; 

35. Windows + (número): abre a área de trabalho e inicia o aplicativo fixado na barra 

de tarefas, na posição indicada pelo número. Se o aplicativo já estiver em execução, 

mudar para esse aplicativo; 

36. Windows + Shift + (número): abre a área de trabalho e inicia uma nova instância 

do aplicativo fixado na barra de tarefas, na posição indicada pelo número; 

37. Windows + Ctrl + (número): abre a área de trabalho e muda para a última janela 

ativa do aplicativo fixado na barra de tarefas, na posição indicada pelo número; 

38. Windows + Alt + (número): abre a área de trabalho e abre a Lista de Atalhos do 

aplicativo fixado na barra de tarefas, na posição indicada pelo número; 

39. Windows + Tab: abre a visão de tarefas; 

40. Windows + seta para cima: maximiza a janela; 

41. Windows + seta para baixo: remove o aplicativo atual da tela ou minimiza a 

janela; 

42. Windows + seta para esquerda: maximiza a janela do aplicativo ou da área de 

trabalho, no lado esquerdo da tela; 

43. Windows + seta para direita: maximiza a janela do aplicativo ou da área de 

trabalho, no lado direito da tela; 

44. Windows + Home: minimiza todas as janelas da área de trabalho, exceto a ativa 

(restaura todas as janelas com um segundo pressionamento); 

45. Windows + Up seta: alonga a janela da área de trabalho até as partes superior e 

inferior da tela; 

46. Windows + Shift + seta para direita ou esquerda: move um aplicativo ou janela 

para outro monitor; 



47. Windows + barra de espaço: altera o idioma de entrada e o layout do teclado; 

48. Windows + Ctrl + barra de espaço: altera para uma entrada selecionada 

anteriormente; 

49. Windows + Ctrl + Enter: liga o narrador; 

50. Windows + sinal de adição: ativa a lupa; 

51. Windows + / (barra): começa a reconversão IME; 

52. Windows + Ctrl + V: abre os alertas; 

53. Windows + Ctrl + Shift + B: ativa o computador na tela preta e branca; 

54. Windows + F1: abre a central de ajuda; 

55. Windows + Esc: sai da Lupa; 

 


