
10 Super dicas para novos usuários 

MAC! 
 

1 – Rode programas do Windows no Mac 

 

Um dos principais motivos pelo qual usuários de Windows não mudam para Mac, 
é a insegurança e medo de o Mac não rodar aplicativos Microsoft, principalmente 
aqueles que rodam em ambiente corporativo e que seus desenvolvedores nem 
sonham em reescreve-los ou adapta-los para Mac. 
 
A boa notícia é que é possível rodar aplicativos Windows no Mac sem grandes 
dores de cabeça. De fato, uma das grandes vantagens do Mac OS X é a 
possibilidade de rodar não só aplicativos, mas o toda a plataforma 
Microsoft Windows. 
 
Basicamente existem 3 formas diferentes de rodar aplicativos do Windows no 
Mac, conheça abaixo: 
 

 Boot Camp 
 

Ao ligar o Mac você terá que pressionar a tecla option, então aparecerá 

a imagem acima. A vantagem é que mesmo após o BootCamp, ambos 

os sistemas funcionam 100% já a desvantagem é que depois de instalar 

o Windows no seu Mac você terá a opção de iniciar apenas um dos 

sistemas. 



 

 Virtualização 

 

Virtualização é a uma técnica que permite rodar um sistema dentro de outro. No 
nosso caso, seria rodar o Windows dentro do Mac. Na prática o Windows se 
torna um aplicativo que pode ser aberto clicando em um ícone no Dock do Mac. 
Para instalar e virtualizar o Windows dentro do seu Mac você vai precisar ter um 
aplicativo de virtualização. Esse aplicativo será o responsável por fazer a 
integração entre o Mac e o Windows, permitindo que você instale seus 
aplicativos diretamente no Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Emuladores 

Os Emuladores são diferentes do Boot Camp, que divide o HD do Mac 
em dois sistemas e dos Virtualizadores, que instalam um sistema sobre 
outro sistema. 
 
Eles são softwares instaláveis no Mac OS X e que não dependem de 
uma versão do Windows para funcionar. Na prática, você pode instalar o 
software da sua empresa diretamente no Mac, dentro do emulador. A 
direita está o emulador CrossOver e a direita está o Wine, os dois 
emuladores mais famosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Transfira seus arquivos do PC para o Mac 

É muito comum que novos usuários de Mac sintam a necessidade de transferir 
suas informações de um computador para outro. O ruim é quando fazem isso 
através de pendrives, HD’s externos ou DVD’s de backup, pois além de ter o 
trabalho manual terão que se certificar de que nada ficou para trás. 
 
Para resolver este problema a Apple criou uma solução, que além de ser fácil de 
usar, já vem pré-instalada no seu Mac. Estou falando do Assistente de 
Migração, uma das grandes sacadas da Apple. Se você não conhece, não se 
preocupe, você não está sozinho. 
 
Siga os passos abaixo para utilizar a ferramenta corretamente: 
 

1. Abra o Assistente de Migração: para tal, siga o caminho Finder > Nova 
janela do Finder, após a janela se abrir, você clicará em Aplicativos > 
Utilitários > Assistente de Migração 



2. Ao abrir o Assistente de Migração no Mac, será necessário abri-lo no 
Windows também, caso você não tenha instalado no seu computador 
(com Windows) pode facilmente ser baixado através do próprio site da 
Apple.  

Obs: É muito importante que os computadores (Mac e 
Windows) estejam na mesma rede, com ou sem fio. 

3. O processo em si é bem simples. No Assistente de Migração do 
Windows siga as instruções e passo-a-passo na tela. Selecione as 
informações que deseja transferir, depois clique em Continuar. Siga 
também as instruções no Mac e pronto, agora suas informações já estarão 
no Mac. 

 

3 – Faça backup do seu Mac 

Baixando e configurando corretamente a ferramenta Time Machine (que é uma 
ferramenta já integrada ao seu Mac), você consegue fazer backups sem nenhum 
tipo de conflito ou confusão.  

 Obs: Para configurar corretamente a ferramenta Time Machine, você 
pode seguir o passo-a-passo no próprio site da Apple: 
https://support.apple.com/pt-br/HT201250 

Após configurar o Time Machine, ele fará backups automáticos de hora em hora 
das últimas 24 horas, backups diários do último mês e backups semanais de todos 
os meses anteriores. Os backups mais antigos são apagados quando a unidade de 
backup fica cheia. 

 

https://support.apple.com/pt-br/HT201250
https://support.apple.com/pt-br/HT201250#setup


 Se não quiser esperar até o próximo backup automático, selecione Fazer 

Backup Agora no menu do Time Machine . 

 Para cancelar os backups automáticos, abra as preferências do Time Machine e 
desmarque a opção Fazer Backup Automaticamente (macOS Sierra) ou 
desative o Time Machine (OS X El Capitan ou anterior). Você ainda conseguirá 
fazer backups manuais selecionando Fazer Backup Agora no menu do Time 
Machine. 

 Para cancelar um backup que está em andamento, selecione "Ignorar Este 
Backup" ou "Parar o Backup" no menu Time Machine.  

 Para verificar o status do backup, use o menu do Time Machine. O ícone mostra 

quando o Time Machine está fazendo um backup , quando está inativo até o 

próximo backup  ou quando não conseguiu concluir um backup . 

 Para apagar itens do backup, abra as preferências do Time Machine no menu 

do Time Machine, clique em Opções > Adicionar  e selecione o item que 
deseja apagar. 

 

A conclusão do primeiro backup pode ser mais demorada por causa da quantidade 
de arquivos. E você poderá continuar usando o Mac enquanto o backup está em 
andamento. Alguns computadores Mac fazem backups até mesmo quando estão 
em repouso. O Time Machine só faz o backup dos arquivos que foram alterados 
desde o último backup. Dessa forma, os backups posteriores são mais rápidos.  

 

4 – Limpe o sistema do seu Mac para evitar que fique 
lento 

Basicamente, para resolver esse problema, há duas soluções básicas: 

1. Formate seu Mac uma vez no ano 
 
Formatar significa que você deve zerar o HD do seu Mac, fazendo com que ele 
volte as suas configurações de fábrica. Sei que isso é chato, mas é só para 
garantir que seu desempenho não vai caindo aos poucos sem você notar. 
Para formatar seu Mac do zero, você vai precisar criar um disco de instalação 
em um pendrive de 16GB. Lembre-se de fazer o backup total, antes de formatar 
seu Mac. 
 

2. Instale o CleanMyMac. 
 

Esta é uma incrível ferramenta que deixa seu Mac um brinco! Não há segredo 
para o uso da mesma. Ao contrário das soluções citadas neste documento, o 
CleanMyPc não é encontrado no site da Apple, mas sim em sites de terceiros. 

 

https://support.apple.com/pt-br/HT204412
https://support.apple.com/pt-br/HT204032


5 – Manutenção do Mac 

 

O Mac é um excelente computador, isso não significa que você estará totalmente 
livre de problemas. Realizar pequenas manutenções podem evitar futuras 
complicações.  

Para você começar a se ambientar melhor no seu Mac a Apple publicou o Guia 
Rápido de Manutenção do Mac, que é frequentemente atualizado, são eles: 

1. Mantenha seu Mac atualizado; 

2. Organize e nomeie seus arquivos; 

3. Faça backup do seu Mac regularmente; 

4. Compacte arquivos pouco usados se precisar de mais espaço em disco; 

5. Limpe seu Mac; 

 

6 – Organize seus arquivos no Mac utilizando o Finder 

Muitos usuários são extremamente desorganizados com seus arquivos no Mac. 
O problema que isso acarreta é você ir deixando seus arquivos de lado e, por 
exemplo, baixar duas vezes o mesmo arquivo do seu e-mail pois não lembra 
onde guardou o baixado da primeira vez. Mantendo essa desorganização, faz de 
seu HD um espaço de arquivos esquecidos e que ocupam memória 
desnecessária. Um bom padrão de organização, evita que você tenha arquivos 
duplicados, por exemplo, e assim consegue-se mais espaço em seu HD. 

https://support.apple.com/pt-br/HT1147
https://support.apple.com/pt-br/HT1147


            
   

7 – Utilize várias Áreas de Trabalho 

            
   

Como extensão da dica citada acima pode-se criar o bom uso da utilização das 
múltiplas áreas de trabalho. Essa ferramenta atualmente chama-se Mission 
Control ou antigamente chamado Spaces.  

 

 



8 – Configure o Gmail no Mac 

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os serviços da Apple e Google 
funcionam muito bem juntos. 
 
Dentre as vantagens de se usar os serviços do Google Gmail no Mac está a 
sincronização de email, notas, lembretes e calendários. 

Para configurar o Gmail no Mac, siga os seguintes passos: 

1. Clique em Mail > Preferências ou pressione comando + , 

2. Clique em Contas na janela que se abrirá; 

3. Clique no pequeno sinal de + no canto inferior esquerdo da janela; 

4. Digite seu nome, endereço de email e senha na nova janela que se 
abrirá, depois clique em Criar. 

5. Aguarde até que o Mail se conecte com o servidor do Gmail, isso pode 
levar alguns segundos. Depois clique novamente em Criar. 

Após a configuração do Gmail no Mail do Mac você terá acesso as pastas 
que ficam disponíveis quando acessado através do browser. 

 

9 – Como fechar programas no Mac 

Para usuários novos no sistema operacional de computadores da Apple, até para 
fechar um programa pode ser um desafio, aqui está citado algumas formas de 
se fechar a mesma solução: 

1. Clique sobre o nome do programa na barra de tarefas e escolha Encerrar. 

2. Essa é a forma mais rápida de encerrar um programa no Mac, pelo menos 
para a maioria dos usuários. Com a janela do programa ativa pressione 
as teclas Command + Q; 

3. Clique sobre o ícone do programa com a tecla Control pressionada ou 
somente com o botão direito do mouse. Note que uma pop-up se abrirá, 
basta escolher Encerrar. 

 

 



10 – Control + alt + del no Mac? 

É verdade que as vezes o Mac falha, mas nem sempre a culpa é da Apple, 
uma vez que esse problema pode estar limitado a uma única aplicação, em vez 
de todo o sistema. 

Diferente do Control + alt + del do Windows o Mac utiliza o recurso command 
+ alt + esc 
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