O Windows 10 é a sensação do momento – também pudera: a
atualização para o mais novo sistema operacional pode ser feita
gratuitamente e sem grandes complicações. E quem deseja domar
o “Hércules da Microsoft” já pode começar por conhecer os atalhos
para a melhor operação do software.
Já listamos uma série de comandos que facilitam a manipulação da
interface do Windows 10, é verdade (posicionamento de janelas,
criação de novas áreas virtuais de trabalho e funções de edição
para o Prompt de Comando são algumas dicas que podem ser
conferidas através deste tutorial).
E atalhos dedicados às operações cotidianas, conforme listado pelo
The Verge, podem ser facilmente incorporados por quem acabou de
baixar a versão final do Windows 10. Confira a seguir algumas das
combinações entre teclas para a ativação rápida de funções que
podem melhorar sua experiência junto do recém-lançado OS.
Nota: a tecla Windows simbolizada pelo ícone de uma janela
corresponde ao comando Winkey.












Winkey + Tab: abre a “Visão de Tarefas” para consulta a apps em
execução em diferentes desktops
Winkey + A: abre a “Central de Ações” (acesso a notificações e à
interface de ações rápidas)
Winkey + D: abre a “Área de Trabalho”
Winkey + E: Abre o “Windows Explorer”
Winkey + G: abre a opção “Xbox” para consulta às opções
integradas de jogo
Winkey + H: ativa o botão Compartilhar em aplicativos do Windows
10
Winkey + I: ativa o “Painel de Configurações”




















Winkey + K: abre a opção “Conectar” para conexão entre telas e
aparelhos de áudio wireless
Winkey + L: ativa a função de bloqueio para entrada com novo login
Winkey + P: abre o recurso de “Projeção de Tela”
Winkey + R: abre a caixa para a informação de comandos por meio
da opção “Executar”
Winkey + S: ativa a função “Pesquisar” (sem suporte à Cortana em
português até o momento)
Winkey + X: permite acesso ao “Gerenciador de Tarefas”, “Painel
de Controle”, “Gerenciador de Dispositivos” e demais opções
Winkey + ↑ / ↓ / → / ←: ativa o reposicionamento de janelas sobre a
tela em função dos comandos acionados pelas setas direcionais
(direita, esquerda, cima e baixo)
Winkey + Ctrl + D: cria uma nova “Área de Trabalho Virtual”
Winkey + Ctrl + F4: fecha uma “Área de Trabalho Virtual”
Winkey + Ctrl + → ou ←: alterna entre “Área de Trabalho Virtual”
Winkey + Shift + → ou ←: mova aplicativos entre seus monitores
com este comando
Winkey + 1 / 2 / 3 e demais números: os programas ativados podem
ser abertos por ordem de aparição na “Barra de Tarefas”.
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