Atalhos Google Chrome!
Se você prefere o navegador da Google do que os demais, essa tabela de
atalhos irá lhe auxiliar na hora de navegar pela internet!
Caso seu S.O. (Sistema Operacional) seja o Windows, aproveite estes atalhos:
Ctrl+N

Abre uma nova janela.

Ctrl+T

Abre uma nova guia.

Ctrl+Shift+N

Abre uma nova janela no modo
de navegação anônima.

Pressionar Ctrl+O e, em seguida, selecionar arquivo.

Abre um arquivo do seu
computador no Google Chrome.

Pressionar Ctrl e clicar em um link. Ou clicar em um link com o botão

Abre o link em uma nova guia

do meio do mouse (ou rolar o mouse).

em segundo plano.

Pressionar Ctrl+Shift e clicar em um link. Ou pressionar Shift e clicar

Abre o link em uma nova guia e

em um link com o botão do meio de seu mouse (ou rolar o mouse).

alterna para a guia recémaberta.

Pressionar Shift e clicar em um link.

Abre o link em uma nova
janela.

Ctrl+Shift+T

Reabre a última guia que você
fechou. O Google Chrome
lembra as dez últimas guias
fechadas.

Arrastar um link para uma guia.

Abre o link na guia.

Arrastar um link para uma área em branco na barra de guias.

Abre o link em uma nova guia.

Arrastar uma guia para fora da barra de guias.

Abre a guia em uma nova
janela.

Arrastar uma guia para fora da barra de guias e em uma janela já

Abre a guia na janela já

existente.

existente.

Pressionar Esc ao arrastar uma guia.

Retorna a guia para sua posição
original.

Ctrl+1 a Ctrl+8

Alterna para a guia no número
de posição especificado na
barra de guias.

Ctrl+9

Alterna para a última guia.

Ctrl+Tab ou Ctrl+PgDown

Alterna para a próxima guia.

Ctrl+Shift+Tab ou Ctrl+PgUp

Alterna para a guia anterior.

Alt+F4 ou Ctrl + Shift + W

Fecha a janela atual.

Ctrl+W ou Ctrl+F4

Fecha a guia ou pop-up atual.

Clicar em uma guia com o botão do meio do mouse (ou rolar o mouse).

Fecha a guia em que você
clicou.

Clicar com o botão direito do mouse ou clicar e manter pressionada a

Exibe seu histórico de

seta "Voltar" ou "Avançar" na barra de ferramentas do navegador.

navegação na guia.

Pressionar Backspace ou Alt e a seta para esquerda ao mesmo tempo.

Vai para a página anterior no
seu histórico de navegação da
guia.

Pressionar Shift+Backspace ou Alt e a seta para a direita ao mesmo

Vai para a próxima página no

tempo.

seu histórico de navegação da
guia.

Pressionar Ctrl e clicar na seta "Voltar", na seta "Avançar" ou no botão Abre o destino do botão em
"Ir" na barra de ferramentas. Ou clicar em um dos botões com o botão

uma nova guia em segundo

do meio do mouse (ou rolar o mouse).

plano.

Clicar duas vezes na área em branco na barra de guias.

Maximiza ou minimiza a janela.

Alt+Home

Abre sua página inicial na
janela atual.

Mas se você é fã da Apple e usa o S.O. Mac, os atalhos são esses:
⌘-N

Abre uma nova janela.

⌘-T

Abre uma nova guia.

⌘-Shift-N

Abre uma nova janela no modo de
navegação anônima.

Pressionar ⌘-O e, em seguida, selecionar arquivo.

Abre um arquivo do seu computador no
Google Chrome.

Pressionar ⌘ e clicar em um link. Ou clicar em um link com

Abre o link em uma nova guia em

o botão do meio do mouse (ou rolar o mouse).

segundo plano.

Pressionar ⌘-Shift e clicar em um link. Ou pressionar Shift e Abre o link em uma nova guia e alterna
clicar em um link com o botão do meio do mouse (ou rolar o

para a guia recém-aberta.

mouse).
Pressionar Shift e clicar em um link.

Abre o link em uma nova janela.

⌘-Shift-T

Reabre a última guia que você fechou. O
Google Chrome lembra as dez últimas
guias fechadas.

Arrastar uma guia para fora da barra de guias.

Abre a guia em uma nova janela.

Arrastar uma guia para fora da barra de guias e em uma janela

Abre a guia na janela já existente.

já existente.
Pressionar ⌘-Option e a seta para a direita ao mesmo tempo.

Alterna para a próxima guia.

Pressionar ⌘-Option e a seta para a esquerda ao mesmo

Alterna para a guia anterior.

tempo.
⌘-E

Fecha a guia ou pop-up atual.

⌘-Shift-W

Fecha a janela atual.

Clicar e manter pressionada a seta "Voltar" ou "Avançar" na

Exibe seu histórico de navegação na

barra de ferramentas do navegador.

guia.

Pressione Delete ou ⌘-[

Vai para a página anterior no seu
histórico de navegação da guia.

Pressione Shift-Delete ou ⌘-]

Vai para a próxima página no seu
histórico de navegação da guia.

Pressione Shift enquanto clica no botão + no canto superior

Maximiza a janela.

esquerdo da janela.
⌘-M

Minimiza a janela.

⌘-H

Oculta o Google Chrome.

⌘-Option-H

Oculta todas as outras janelas.

⌘-Q

Fecha o Google Chrome.

Para o Linux, os atalhos são outros:
Ctrl+N

Abre uma nova janela.

Ctrl+T

Abre uma nova guia.

Ctrl+Shift+N

Abre uma nova janela no modo de
navegação anônima.

Pressionar Ctrl+O e, em seguida, selecionar arquivo.

Abre um arquivo do seu computador
no Google Chrome.

Pressionar Ctrl e clicar em um link. Ou clicar em um link com

Abre o link em uma nova guia em

o botão do meio do mouse (ou rolar o mouse).

segundo plano.

Pressionar Ctrl+Shift e clicar em um link. Ou pressionar Shifte

Abre o link em uma nova guia e

clicar em um link com o botão do meio de seu mouse (ou rolar

alterna para a guia recém-aberta.

o mouse).
Pressionar Shift e clicar em um link.

Abre o link em uma nova janela.

Ctrl+Shift+T

Reabre a última guia que você
fechou. O Google Chrome lembra as
dez últimas guias fechadas.

Arrastar um link para uma guia.

Abre o link na guia.

Arrastar um link para uma área em branco na barra de guias.

Abre o link em uma nova guia.

Arrastar uma guia para fora da barra de guias.

Abre a guia em uma nova janela.

Arrastar uma guia para fora da barra de guias e em uma janela

Abre a guia na janela já existente.

já existente.
Pressionar Esc ao arrastar uma guia.

Retorna a guia para sua posição
original.

Ctrl+1 a Ctrl+8

Alterna para a guia no número de
posição especificado na barra de
guias.

Ctrl+9

Alterna para a última guia.

Ctrl+Tab ou Ctrl+PgDown

Alterna para a próxima guia.

Ctrl+Shift+Tab ou Ctrl+PgUp

Alterna para a guia anterior.

Ctrl+Shift+Q

Fecha o Google Chrome.

Ctrl+W ou Ctrl+F4

Fecha a guia ou pop-up atual.

Clicar em uma guia com o botão do meio do mouse (ou rolar o

Fecha a guia em que você clicou.

mouse).
Clicar com o botão direito do mouse ou clicar e manter

Exibe seu histórico de navegação na

pressionada a seta "Voltar" ou "Avançar" na barra de

guia.

ferramentas do navegador.
Pressionar Alt e a seta para a esquerda ao mesmo tempo.

Vai para a página anterior no seu
histórico de navegação da guia.

Pressionar Alt e a seta para a direita ao mesmo tempo.

Vai para a próxima página no seu
histórico de navegação da guia.

Clicar na seta "Voltar", na seta "Avançar" ou no botão "Ir" na

Abre o destino do botão em uma

barra de ferramentas com o botão do meio do mouse (ou rolar o

nova guia em segundo plano.

mouse).
Clicar duas vezes na área em branco na barra de guias.

Maximiza ou minimiza a janela.

Segue ainda uma lista das extensões que são incríveis para aprimorar o seu navegador
favorito: http://olhardigital.uol.com.br/noticia/13-extensoes-essenciais-para-o-chrome/48859

Ainda existe o AdBlock plus, uma extensão que impede a abertura de propagandas por todo o
Chrome. Vale a pena procurar!

Fontes: https://support.google.com/chrome/answer/157179?hl=pt-BR e
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/13-extensoes-essenciais-para-o-chrome/48859

