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Primeiros passos

Ligar e iniciar sessão
Para ligar o Nexus 7, prima o botão de Alimentação no canto
direito, junto ao topo, durante alguns segundos e depois liberte-o.
Quando ligar o Tablet pela primeira vez, ser-lhe-á apresentado um
ecrã de Boas-vindas.
•
•

Para escolher um idioma diferente, toque no menu.
Para continuar, toque no ícone Reprodução
e siga as
instruções.

Quando solicitado, inicie sessão com o endereço de e-mail e a
palavra-passe da sua conta do Google. Se ainda não tiver uma
conta do Google, crie uma.
Um endereço de e-mail que utilize para qualquer uma das
seguintes aplicações é considerada uma Conta do Google:
•
•
•
•

Gmail
YouTube
Google Maps
AdWords
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•

Qualquer outro produto da Google

Quando iniciar sessão com uma Conta do Google, todos
endereços de e-mail, contactos, eventos do calendário e
outros dados associados a essa conta serão automaticamente
sincronizados com o seu Tablet.
Se tiver várias Contas do google, pode adicionar as restantes
mais tarde.

Carregar a bateria
A bateria pode não estar completamente carregada de início. É
aconselhável carregá-la por completo assim que possível.
Ligue o cabo micro USB ao Nexus 7 e à unidade de carregamento,
e esta última a uma tomada de rede eléctrica.

a

IMPORTANTE: Utilize a unidade de carregamento e o cabo
micro USB fornecidos com o Nexus 7. Outras unidades de
carregamento e cabos USB podem carregar mais lentamente, ou não carregar.
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Porquê usar uma Conta do Google?
Uma Conta do Google permite-lhe organizar e aceder às suas
informações pessoais a partir de qualquer computador ou
dispositivo móvel:
•

•

•

•

•

•

Usar o Google Play. O Google Play junta todos os seus
conteúdos favoritos num mesmo local: filmes, programas
televisivos, livros, música, revistas, aplicações, e muito mais.
Ao iniciar sessão com a sua Conta do Google, pode aceder
a qualquer deste conteúdo a partir de qualquer dos seus
dispositivos - desde que tenha uma ligação de rede. Também
pode comprar mais conteúdos na loja do Google Play.
Sincronizar e fazer cópias de segurança de tudo. Quer escreva
um rascunho de e-mail, adicione um evento ao calendário,
ou adicione o endereço de um amigo, o Google efectua
continuamente a cópia de segurança do seu trabalho e
sincroniza os dados com qualquer computador onde utilize a
mesma Conta do Google.
Aceder a partir de qualquer lugar. Consulte as últimas entradas
do seu calendário, e-mail, mensagens de texto, ou redes
sociais, independentemente do computador ou dispositivo
móvel que estiver a usar.
Mantenha os seus dados protegidos e disponíveis. A Google
trabalha incessantemente para proteger os seus dados contra
acesso não autorizado e para garantir que terá acesso aos
mesmos sempre que necessitar.
Simplificar as compras. Pode ligar a sua Conta do Google
ao Google Wallet, que facilita a compra de música, livros,
aplicações e muito mais no Google Play e em outras lojas
online.
Utilizar outros serviços da Google. A sua Conta do Google
também lhe permite desfrutar totalmente de outras aplicações
e serviços da Google que pretenda utilizar, como o Gmail,
Google Maps, Navegação, Google Play, YouTube, Google Talk
e muito mais.
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Dicas do Jelly Bean
Quer seja a primeira vez que utiliza o Android ou um habitué, veja
estas novas funcionalidades do Android 4.1 (Jelly Bean).

Ecrã Principal
Widgets do
Google Play

Ordenar
os ecrãs
Principais

Os novos widgets no ecrã Principal
apresentam as últimas aplicações
usadas, música, filmes, livros, ou
jogos que já possui - incluindo
conteúdos gratuitos disponibilizados
com o Nexus 7. Outros widgets
providenciam sugestões de pesquisa
no Google Play.

Toque num widget
para aceder ao
conteúdo no Google
Play.

Arraste um ícone lentamente para
mover outros ícones ou widgets.
Isto facilita a acção de alteração da
disposição do seu ecrã Principal.

Toque
continuamente
sobre um ícone e
arraste-o lentamente
para o local
pretendido.

Toque
continuamente
num widget para o
redimensionar ou
remover.

Arraste um ícone
rapidamente para o
inserir numa pasta.

Pesquisa do Google
Google Now

O Google Now dá-lhe a informação
de que precisa, mesmo no
momento certo - como a previsão
meteorológica do dia, antes do seu
dia começar; o estado do trânsito
antes de sair de casa; e até o
resultado da sua equipa preferida
durante o jogo.
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Diga
"Google"

Quando for apresentado o ecrã do
Google Now, basta dizer "Google"
para activar uma pesquisa de voz.

Toque na barra da
Pesquisa do Google
na parte superior do
ecrã Principal, ou
deslize para cima
a partir da parte
inferior de qualquer
ecrã. Diga “Google”
e o que pretende
pesquisar.

Notificações
Painel de
notificações

Suporta notificações
expansíveis que lhe
permitem efectuar
acções adicionais
directamente a partir da
notificação.

Deslize um dedo a partir da
parte superior de qualquer
ecrã para abrir o painel de
notificações.
Deslize dois dedos na vertical
ou junte/afaste os dedos
para abrir ou fechar uma
notificação.
Toque num ícone no interior
de determinadas notificações
para proceder directamente a
uma tarefa.
Deslize para ignorar uma
notificação.

Envie
convites
para
eventos do
calendário
por e-mail

Pode enviar mensagens
de e-mail aos convidados
a partir da aplicação
Calendário, ou enviar
uma resposta predefinida
ou personalizada
directamente a partir
de uma notificação do
calendário.

Toque em Email guests (Enviar
e-mail a convidados) no evento
ou notificação do calendário.
A partir da notificação, poderá
escolher uma resposta
predefinida ou personalizada.

Volume de
notificação

Agora pode controlar o
volume das notificações
de forma independente
do volume principal do
Tablet.

Prima o botão de volume na
lateral do Tablet, depois toque
no ícone das Definições .
Arraste o cursor para regular o
volume das notificações.

Bloqueio de
rotação

Bloqueie o ecrã para
o manter no modo de
retrato.

Deslize um dedo a partir da
parte superior de qualquer
ecrã para abrir o painel de
notificações e toque no ícone
de Rotação.
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Outras melhorias
Chrome

O Chrome para Android inclui
separadores ilimitados,
separadores incognito,
e sincroniza os seus
separadores transversalmente
a todos os dispositivos quando
inicia sessão na sua Conta do
Google.

Deslize da esquerda
para a direita para
navegar pelos
separadores. Toque
continuamente e arraste
um separador para
outra posição.
Toque no ícone de
mudança de separador
para alternar entre
os separadores no
modo incognito
e os separadores
tradicionais.

Acessibilidade O Modo de Gestos suporta
navegação por meio de gestos
de toque e deslizamento em
conjunção com voz.
A plataforma suporta
dispositivos externos de
entrada e de saída de Braille
através de USB e Bluetooth.

Para experimentar
gestos simplificados no
TalkBack, deslize num
único movimento:
Para cima e para
a direita: Abrir
notificações
Para cima e para a
esquerda: Botão de
Início
Para baixo e para
a direita: Botão de
aplicações Recentes
Para baixo e para
a esquerda: Botão
Retroceder

Piscar os
olhos para
Desbloqueio
Facial

Para maior segurança,
agora pode configurar a
funcionalidade de Desbloqueio
Facial para solicitar um piscar
de olhos ao desbloquear o
Tablet.

Settings (Definições) >
Security (Segurança) >
Screen lock (Bloqueio
do ecrã).

Adicionar uma
conta

Adicione facilmente uma conta
de e-mail ao seu dispositivo
a partir do ecrã principal das
Definições.

Settings (Definições)
> Accounts (Contas) >
Add account (Adicionar
conta).
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Google Play e explorar

Utilizar os Ecrãs Principais
Para alternar entre os ecrãs Principais, deslize o dedo para a
esquerda ou para a direita.￼

Para
alternar
entre os
ecrãs
Principais,
deslize
o dedo
para a
esquerda
ou para a
direita.
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Quando quiser comprar mais, experimente as sugestões num dos
widgets de Recomendações do Play:
￼￼ Toque para aprender mais
Toque
para evitar
sugestões
futuras
deste género

Toque para ver uma
nova sugestão

Para redimensionar um widget, toque continuamente, depois
liberte e arraste os pontos azuis. Para o remover, toque
continuamente, depois arraste-o para o ícone Remover no topo
do ecrã.

Deslizar para cima para o Google Now
O Google Now dá-lhe a informação de que necessita, no momento
em que precisa dela.
Dá-lhe a previsão meteorológica do dia, antes do seu dia começar;
o estado do trânsito antes de sair de casa; e até o resultado da
sua equipa preferida durante o jogo.
E tudo isto automaticamente. O Google Now dá-lhe
inteligentemente toda a informação que quer ver, quando a quer
ver. Não precisa de a procurar.
Por exemplo, isto é um cartão do Google Now que é apresentado
quando está prestes a iniciar a viagem de regresso a casa:
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Experimente! Deslize o dedo para cima desde a parte inferior de
qualquer ecrã, ou toque na barra da Pesquisa do Google na parte
superior do ecrã.
Quando quiser ver mais cartões, toque em Show more cards
(Mostrar mais cartões) na parte inferior do ecrã. Quando já não
precisar deles, afaste-os com o dedo.

O controlo é seu
Quando decidir usar o Google Now, está a activar o relatório de
localização e o histórico de localização. O Google Now também
usa informações de localização providenciadas pelo serviço de
localização da Google e pelo GPS, se estes estiverem activados.
O Google Now também usa dados que possa ter guardados
noutros produtos da Google. Por exemplo, se tiver pesquisas
guardadas no seu Histórico da Internet, o Google Now pode
mostrar cartões com base em resultados desportivos, estados
de voos, e por aí em diante.
Similarmente, o Google Now pode usar os dados que possa ter
guardados em produtos de terceiros aos quais o utilizador permita
que a Google aceda. Por exemplo, o calendário sincronizado
do seu Tablet pode incluir entradas de produtos externos ao
calendário do Google. Se tiver uma entrada do género para uma
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consulta no dentista que inclua o endereço do dentista, o Google
Now pode consultar o estado do trânsito e sugerir quando sair.
O controlo é seu. Pode escolher exactamente que cartões
pretende ver, ajustar os detalhes do que estes apresentam e
ajustar as definições de privacidade.
Para mais informações sobre o Google Now e as informações de
localização, consulte o “Capítulo 4, Personalizar as Pesquisas,”
na página 27.

Deslizar para baixo para as notificações
As notificações alertam-no da chegada de novas mensagens,
eventos do calendário, assim como de eventos em decurso, como
transferências de vídeos.
Quando é apresentada uma notificação, o ícone respectivo
surge na parte superior do ecrã. Os ícones de notificações
pendentes são apresentados à esquerda e os ícones do sistema
com a informação do sinal de Wi-Fi ou do estado da bateria são
apresentados à direita:
￼

Notificações
pendentes
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Para abrir o painel de notificações, deslize o dedo para baixo a
partir da parte superior:
￼￼￼￼

Alternar o bloqueio
de rotação do ecrã

Aceder às
definições

Dispensar todas

Toque para
responder
aos outros
convidados

Junte/
afaste ou
deslize dois
dedos

Algumas notificações podem ser expandidas para apresentar
mais informações, como pré-visualizações de e-mails ou eventos
do calendário. A do topo está sempre expandida, se possível.
Para expandir ou diminuir uma notificação, junte ou afaste dois
dedos.
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Para abrir a aplicação associada, toque no ícone da notificação
à esquerda. Algumas notificações também lhe permitem
proceder a acções específicas tocando nos ícones no interior
da notificação. Por exemplo, as notificações do Calendário
permitem-lhe Suspender (lembrar mais tarde) ou enviar um
e-mail aos outros convidados.
Quando já não precisar de uma notificação, basta afastá-la com
o dedo. Para dispensar todas as notificações, toque no ícone
Dispensar no canto superior direito do painel de notificações.

Aceder facilmente
Na parte inferior de cada ecrã Principal tem a barra de Favoritos:
outra forma rápida de aceder aos seus livros, revistas, aplicações,
filmes e música:
￼ Abra a pasta das
aplicações mais
utilizadas

Veja todas
as suas
aplicações

Faça
compras no
Google Play

Na parte inferior de qualquer ecrã do Nexus 7, independentemente
do que estiver a fazer, encontra sempre estes três botões de
navegação:
Retroceder
Abre o ecrã anterior em que esteve, mesmo que tenha
sido outra aplicação. Quando retroceder até ao ecrã
Principal, não é possível retroceder mais.
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Início
Abre o ecrã Principal. Se estiver a visualizar um ecrã
Principal esquerdo ou direito, abre o ecrã Principal
central. Para abrir o Google Now, deslize o dedo
para cima. O Google Now dá-lhe o que necessita,
exactamente quando precisa.
Aplicações recentes
Abre uma lista de imagens em miniatura de
aplicações que utilizou recentemente. Para abrir uma
aplicação, toque nela. Para remover uma miniatura da
lista, arraste-a para a esquerda ou para a direita.

Após algum tempo de inactividade, estes botões podem encolher
para pontos ou esvanecer, consoante a aplicação em utilização.
Para as recuperar, toque na localização das mesmas.

Definições

No ecrã de Todas as aplicações disponível a partir
da barra de Favoritos, repare no ícone das
Definições. Este leva-o para o ecrã das Definições
do seu Tablet, onde pode ajustar itens como a rede,
o som e as definições de contas, entre outros.

DICA: Para aceder rapidamente às Definições, independentemente do ecrã em que está, abra o painel das notificações a partir da parte superior de qualquer ecrã e toque no
pequeno ícone das Definições
no topo.
Na parte superior do ecrã, encontra a Pesquisa do Google, que lhe
permite procurar no seu Tablet ou na Internet. Toque em Google
para digitar os termos da pesquisa, ou no ícone do Microfone
para os ditar.
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Tocar e escrever
Use os dedos para manipular os ícones, botões, menus, o teclado
virtual e outros itens do ecrã táctil. Também pode alterar a
orientação do ecrã.
Para seleccionar ou activar algum item, toque nele.
Para digitar algo, como um nome, palavra-passe, ou termos de
pesquisa, basta tocar no local onde pretende introduzir o texto. É
apresentado um teclado que lhe permite escrever nesse campo.
Outros gestos comuns incluem:
•

•

•

•

•

•

Tocar continuamente. Toque continuamente sobre um item
no ecrã tocando sobre o mesmo e deixando ficar o dedo até
ocorrer uma acção.
Arrastar. Toque continuamente sobre um item e de imediato,
sem levantar o dedo, desloque o dedo sobre o ecrã até á
posição pretendida. Por exemplo, pode mover aplicações no
ecrã Principal.
Deslizar. Desloque o dedo rapidamente sobre a superfície do
ecrã, sem pausa aquando do toque inicial (para não arrastar
nada). Por exemplo, pode deslizar um ecrã Principal para
a esquerda ou para a direita para aceder aos outros ecrãs
Principais.
Duplo toque. Toque duas vezes rapidamente sobre uma
página Web, um mapa, ou outro ecrã para aumentar. Por
exemplo, toque duas vezes sobre uma imagem no Chrome
para a aumentar e toque duas vezes de novo para a diminuir.
Juntar os dedos. Em algumas aplicações (como o Maps,
Chrome e Galeria), pode aumentar e diminuir o zoom
colocando dois dedos sobre o ecrã em simultâneo e juntandoos (para diminuir) ou afastando-os (para aumentar).
Rodar o ecrã. A orientação da maioria dos ecrãs (excepto os
ecrãs Principais) roda conforme a posição do dispositivo.
Para bloquear ou desbloquear a orientação vertical do ecrã,
toque no ícone de Rotação na parte superior do painel de
notificações.
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Para alterar os sons, volume e outras opções das
notificações, aceda a
Settings (Definições) >
Device (Dispositivo) > Sound (Som).
Definições

Para alterar o brilho, tamanho da letra e outras
opções, aceda a
Settings (Definições) > Device
(Dispositivo) > Display (Visualização).

Experimentar o Desbloqueio Facial
Dependendo da forma como usar o Tablet, pode querer configurar
uma forma de bloqueio automático do ecrã para evitar acessos
não autorizados. Se tiver configurado um bloqueio, o ecrã
bloqueia quando o Tablet entra no modo de suspensão.
Ao tocar no botão de alimentação para reactivar um Tablet
bloqueado, será necessária uma acção, desde um simples
deslizar de dedo a uma complicada palavra-passe, para o
desbloquear.
Pode configurar bloqueios de vários níveis através da definições
de bloqueio do Tablet. Para o efeito, aceda a
Settings
(Definições) > Personal (Pessoal) > Security (Segurança) >
Screen lock (Bloqueio do ecrã) e toque no tipo de bloqueio que
pretende usar.
O Desbloqueio facial é uma das opções disponíveis. Depois de o
configurar, pode desbloquear o Tablet só com o olhar. Apesar de
o Bloqueio Facial não ser muito seguro, pode ser conveniente e
divertido.
Experimente. Aceda às definições do Screen lock (Bloqueio
Facial) descritas acima, toque em Desbloqueio Facial e siga as
instruções.
DICA: Depois de configurar o Desbloqueio Facial, vá a
Settings (Definições) > Personal (Pessoal) > Security
(Segurança) para mais duas definições adicionais:
Improve face matching (Melhorar a correspondência
facial) e Liveness check (Verificação de vivacidade). Use
estas opções para tornar o Desbloqueio Facial mais fiável
e seguro.
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Sinta-se em casa

Relaxe com o Google Play
O Google Play junta todos os seus conteúdos preferidos num
mesmo local - filmes, programas televisivos, livros, música,
revistas, aplicações e muito mais - para que possa aceder aos
mesmos a partir de qualquer dispositivo.

Usar os widgets do Google Play
Estes widgets estão disponíveis nos ecrãs Principais:
•

•

•

A minha biblioteca. Apresenta as músicas, livros, etc.
adicionados mais recentemente. Toque em qualquer uma das
imagens para ver o conteúdo - juntamente com prendas da
Google.
Recomendado no Play. Sugere música, filmes e outros
conteúdos que lhe poderão interessar. Toque na sugestão
para saber mais sobre a mesma.
Aplicações recomendadas. Aplicações recomendadas que
pode adicionar ao ecrã Principal. Toque na recomendação
para saber mais sobre a mesma.
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Todos os widgets recomendados do Google Play funcionam da
mesma forma:
￼￼ Toque para aprender mais
Toque para
evitar sugestões
futuras deste
género

Toque para ver uma
nova sugestão

Para redimensionar um widget, toque continuamente, depois
liberte e arraste os pontos azuis. Para o remover, toque
continuamente, depois arraste-o para para o ícone Remover no
topo do ecrã.
Para adicionar outro widget do Google Play, toque no ícone Todas
as aplicações
, depois em Widgets e deslize o dedo da direita
para a esquerda até encontrar a que pretende. Depois toque
continuamente e liberte na localização do ecrã Principal que
pretender.

Faça compras no Google Play
Para abrir a aplicação da Loja do Google Play, toque
no ícone da Play Store no barra de Favoritos na
parte inferior de cada ecrã Principal.
Play Store

A maioria dos itens que adquire no Google Play são
acessíveis a partir do computador e de qualquer
dispositivo móvel Android. (As aplicações Android são uma
excepção - só podem ser executadas em dispositivos Android).
Inicie sessão em play.google.com para ter entretenimento em
qualquer lugar.
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Encontre os seus conteúdos
Se tiver feito compras no Google Play anteriormente, terá acesso
automático a esses conteúdos no Nexus 7 - basta iniciar sessão
com a mesma conta que usou para adquirir o conteúdo.
Pode aceder ao conteúdo por meio de qualquer ícone do Google
Play na barra de Favoritos, incluindo livros, revistas, filmes e
música.
Ou, toque no ícone da Play Store
para abrir o Google Play.
No canto superior direito, à esquerda dos ícones do Menu e da
Pesquisa, encontra o ícone My Library correspondente à secção
do Google Play que está a visualizar. Por exemplo, enquanto
consulta a secção de Filmes e TV, verá o ícone da aplicação
Google Play Movies, que o redirecciona para a secção My Movies
& TV:
￼

Toque no ícone nesta localização para
ver os seus conteúdos desse tipo

Pode aceder rapidamente aos seus conteúdos desta forma, a
partir da aplicação da Loja do Google Play, mesmo que os tenha
comprado no Google Play com outro telemóvel ou Tablet. Se
utilizar um novo dispositivo, todo o seu conteúdo multimédia
estará à sua espera aqui, quando o ligar e iniciar sessão.

Definições do Google Play
Para ajustar as definições do Google Play, mudar de conta, ou
obter ajuda, escolha a opção que pretende a partir do Menu
no canto superior direito.
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O ecrã das Definições do Google Play permite-lhe controlar
quando recebe notificações de actualizações de aplicações e
jogos, limpar o seu histórico de pesquisa e activar controlos do
utilizador. Para filtrar as aplicações Android com base no nível
de maturidade, ou solicitar um PIN antes de completar qualquer
compra, toque em Content filtering (Filtragem de conteúdo) ou
Set or change PIN (Definir ou alterar PIN).

Suporte do Google Play
Para informações mais detalhadas sobre o Google Play, incluindo
opções de suporte por telefone ou e-mail, visite support.google.
com/googleplay.

Gerir as transferências
Para gerir a maioria das transferências, toque no
ícone das Transferências no ecrã Todas as
aplicações. Tenha em atenção que os filmes e
outros conteúdos podem ser transferidos para o
Tablet, mas não são apresentados na aplicação
Transferências Transferências.
A menos que afixe (transfira) conteúdos como livros ou filmes
para o seu Tablet para poder aceder ao mesmo offline, o Google
Play transmite os itens comprados e alugados dos servidores da
Google durante a reprodução - para estes não ocuparem qualquer
espaço permanente no armazenamento.
Além da transferência de conteúdos do Google Play, pode
transferir ficheiros de mensagens do Gmail ou de uma variedade
de outras fontes. Use a aplicação Transferências para ver, abrir,
ou eliminar o que tiver transferido desta forma.
A partir da aplicação Transferências:
•
•
•
•
•

Toque num item para o abrir.
Toque no cabeçalho de transferências anteriores para as
visualizar.
Marque os itens que pretende partilhar. Depois toque no ícone
de Partilha
e escolha um método de partilha da lista.
Marque os itens que pretende eliminar. Depois toque no ícone
da Reciclagem
.
Na parte inferior do ecrã, toque em Sort by size (Ordenar por
tamanho) ou Sort by date (Ordenar por data) para alternar.
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Os ficheiros disponíveis na aplicação Transferências também
podem ser visualizados no directório Transferências, que é visível
quando o Tablet está ligado a um computador. Pode visualizar e
copiar os ficheiros a partir deste directório.

Usar aplicações
Para ver todas as suas aplicações, toque em Todas as aplicações
na barra de Favoritos em qualquer ecrã Principal.
É apresentado o ecrã de Todas as aplicações. É aqui que pode
consultar todas as suas aplicações, incluindo as transferidas no
Google Play. Pode mover os ícones das aplicações para qualquer
ecrã Principal.
No ecrã Todas as aplicações, pode:
•
•
•

•
•

Alternar entre ecrãs. Deslize o dedo para a esquerda ou para
a direita.
Abrir uma aplicação. Toque no ícone respectivo.
Colocar o ícone de uma aplicação no ecrã Principal. Toque
continuamente no ícone da aplicação, deslize o dedo e
levante-o para inserir o ícone no local pretendido.
Procurar widgets. Toque no separador Widgets na parte
superior de qualquer ecrã Todas as aplicações.
Obter mais aplicações. Toque no ícone da Play store na lista
de ícones de aplicações, ou no ícone da Loja no canto superior
direito.

Para remover o ícone de uma aplicação do ecrã Principal, toque
continuamente sobre o mesmo, deslize o dedo para o topo do
ecrã e arraste a aplicação para o ícone Remover
.
Para ver informações sobre uma aplicação de qualquer ecrã
Todas as aplicações, toque continuamente sobre a mesma,
deslize o dedo para o topo do ecrã e arraste a aplicação para o
ícone Informação da aplicação
.
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A maioria das aplicações incluí um ícone de Menu
junto à
parte superior ou inferior do ecrã que lhe permite controlar as
definições da aplicação.

Organizar os ecrãs Principais
Para adicionar um widget a um ecrã Principal:
1. Aceda ao ecrã Principal onde pretende colocar o widget.
2. Toque no ícone Todas as aplicações
.
3. Deslize o dedo para a direita para o separador Widgets e
continue, se necessário, até encontrar o widget.
4. Toque continuamente sobre o widget até ser apresentado o
menu Principal, arraste-o para o local pretendido e levante o
dedo.
Para mover um ícone de uma aplicação ou widget para outro local
num ecrã Principal:
1. Toque continuamente sobre o ícone.
2. Deslize o dedo para a nova posição.
Para alternar entre ecrãs Principais, deslize o dedo para a
extremidade do ecrã.
Para afastar outro ícone do caminho, arraste um ícone
lentamente sobre o mesmo.
3. Levante o dedo.
O ícone cai na nova posição.
Para juntar dois ícones numa pasta, deslize um rapidamente
sobre o outro.
Para abrir uma pasta, toque nela. Para mudar o nome de uma
pasta, toque no nome da mesma.
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Iniciar o Gmail

Gmail

A aplicação do Gmail permite-lhe ler e escrever
e-mails directamente a partir de qualquer
dispositivo móvel ou browser. Para o abrir, toque no
ícone do Gmail num ecrã Principal ou Todas as
aplicações.

Mas o Gmail é muito mais do que e-mails. Pode usar a sua conta
do Gmail para iniciar sessão em todas as aplicações e serviços
da Google, incluindo o Google Now, para obter as informações
de que precisa no momento certo; Calendário; Pessoas, para
manter o rastro dos seus contactos; Documentos do Google,
para trabalhar com documentos, folhas de cálculo, ou desenhos;
e muito mais.
Quando abrir o Gmail pela primeira vez, ser-lhe-á pedido que
inicie sessão ou crie uma conta, se ainda não o fez aquando
da configuração inicial do Tablet. Depois é aberta a Caixa de
entrada. Aqui, toque numa mensagem para a ler. As mensagens
não lidas são apresentadas a negrito.
Enquanto estiver a ler uma mensagem:
•

•

Toque nos ícones e menu na parte superior do ecrã para
arquivar, eliminar, marcar, ou efectuar outras acções nessa
mensagem.
Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita para ler a
conversação anterior ou seguinte.

Para organizar o seu e-mail, marque a caixa ao lado de uma
mensagem para a seleccionar. Depois use os ícones e menu na
parte superior do ecrã para gerir as mensagens seleccionadas.
Para alterar as definições, adicionar uma conta, ou obter ajuda,
toque no ícone do Menu .
Independentemente da sua localização no Gmail, pode sempre
regressar à Caixa de entrada tocando no ícone do Gmail
no
canto superior esquerdo do ecrã.
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Encontrar Pessoas
A aplicação Pessoas dá-lhe acesso rápido a quem
quiser contactar. Para a abrir, toque no ícone
Pessoas num ecrã Principal ou Todas as aplicações.
Pessoas

Ao ligar o Tablet pela primeira vez e iniciar sessão
numa Conta do Google, quaisquer contactos
existente nessa conta são sincronizados com a aplicação
Pessoas. Posteriormente, todos os seus contactos são
sincronizados automaticamente, quer faça alterações no seu
Tablet, noutro dispositivo, ou num browser.
Se utilizar o Exchange, também pode sincronizar essas
informações de contacto com a aplicação Pessoas.
Todas as informações da aplicação Pessoas estão disponíveis
no Gmail, Google Talk e outras aplicações em que sejam úteis.
À medida que adicionar contactos de várias fontes, estes
são sincronizados automaticamente em todos os locais que
necessitam deles.
Quando abrir a aplicação Pessoas pela primeira vez, é-lhe
solicitado que inicie sessão ou crie uma conta. Depois a
aplicação abre na lista principal dos seus contactos, à esquerda.
Seleccione um contacto para o visualizar à direita. Ou:
•
•
•
•

Ver todos os contactos, favoritos, ou grupos. Escolha no canto
superior esquerdo do ecrã.
Ler os detalhes. Toque num nome para ver os detalhes de um
contacto ou grupo.
Ver actividade recente. Ao visualizar um contacto, deslize o
dedo para a direita para ver as últimas novidades.
Editar os detalhes: Ao visualizar um contacto, toque nos
ícones na parte superior do ecrã ou no ícone Menu
para
procurar contactos, adicionar um contacto, editar ou partilhar
as informações do contacto, eliminar um contacto, e por aí
em diante. Também pode tocar na estrela ao lado do nome do
contacto para adicionar esse contacto à sua lista de Favoritos.
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•

Alterar as definições. Ao visualizar o ecrã da lista principal,
toque no ícone Menu
para importar ou exportar contactos,
escolher as opções de visualização dos Grupos e Todos os
separadores, e adicionar ou editar contas.

Independentemente da sua localização na aplicação Pessoas,
pode sempre regressar à lista principal tocando no ícone da
aplicação Pessoas
no canto superior esquerdo do ecrã.

Gerir o seu Calendário
A aplicação Calendário permite-lhe ver e editar a
sua agenda. Para a abrir, toque no ícone Calendário
num ecrã Principal ou Todas as aplicações.
Calendário

Aquando da configuração inicial do Tablet,
configurou-o para usar uma Conta do Google
existente (como o Gmail), ou criou uma nova. Quando abrir
a aplicação Calendário pela primeira vez no Tablet, esta
apresentará quaisquer eventos do calendário dessa Conta do
Google.
À medida que edita eventos em qualquer dispositivo móvel ou
browser, estes são sincronizados automaticamente em todos os
locais que os utilizam.
Para alterar a vista do Calendário, escolha Day (Dia), Week
(Semana), Month (Mês), ou Agenda no canto superior esquerdo
do ecrã. Deslize o dedo para desfilar vertical ou horizontalmente.
Nas vistas de Dia ou Semana, afaste ou junte os dedos para
aumentar ou diminuir o zoom.
Nestas vistas, pode:
•
•

Ler ou editar os detalhes de um evento. Toque num evento
para ver os detalhes.
Gerir eventos e calendários. Toque nos ícones na parte
superior do ecrã ou Menu
para procurar ou criar eventos,
regressar ao dia actual, ou ajustar as definições.
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Para enviar um e-mail a todos os convidados para o evento, tem
duas opções:
•
•

Abra o evento na aplicação Calendário e toque em Email
guests (Enviar e-mail a convidados).
Quando uma notificação de um evento é apresentada mesmo
antes do início do evento, abra o painel de notificações,
expanda a notificação do evento com os dedos, se necessário,
e toque em Email guests (Enviar e-mail a convidados).

Alterar as definições de som
O Tablet usa sons para comunicar, incluindo notificações,
alarmes e feedback da navegação.
Para personalizar os sons do Tablet, aceda a
(Definições) > Device (Dispositivo) > Sound (Som):
•

•

•
•

Settings

Volumes (Volumes) regula o volume principal diferentemente
para música, notificações e alarmes. Também pode usar o
controlo físico de volume do Tablet para aumentar ou diminuir
o som que estiver a ser reproduzido.
Default notification (Notificação predefinida) anuncia a
chegada de notificações, a menos que especifique um som
diferente numa aplicação individual.
Touch sounds (Sons de toque) dá feedback sonoro quando
toca em ícones ou botões activos no ecrã.
Screen lock sound (Som de bloqueio do ecrã) é activado
quando desbloqueia o ecrã.

Mudar a imagem de fundo
As Wallpapers (Imagens de fundo) podem incluir imagens da
Galeria, fotografias incluídas no sistema e imagens animadas,
como uma animação ou um mapa que se centre na sua
localização. Assumem o local do fundo predefinido nos ecrã
Principais.
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1. Toque continuamente em qualquer zona de um ecrã Principal
que não esteja ocupada.
É apresentada uma lista de opções.
2. Toque numa origem de uma imagem de fundo:
Gallery (Galeria). Escolha entre as imagens que sincronizou
com o Tablet.
Live Wallpapers (Imagens de fundo animadas). Escolha entre
uma lista de imagens de fundo animadas.
Wallpapers (Imagens de fundo). Escolha entre as miniaturas
de imagens predefinidas, ou toque numa miniatura para ver
uma versão maior.
Pode transferir imagens de fundo adicionais do Google Play.
3. Para definir uma imagem de fundo, toque em Set wallpaper
(Definir como imagem de fundo) ou, para imagens da Galeria,
determine a zona de recorte e toque em Crop (Recortar).

Definições

Para alterar a imagem de fundo do Tablet, aceda a
Settings (Definições) > Device (Dispositivo) >
Display (Visualização) > Wallpaper (Imagem de
fundo).
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4

Personalizar as
Pesquisas

Acerca do Google Now
O Google Now dá-lhe a informação de que necessita, no momento
em que precisa dela. Basta deslizar o dedo a partir da parte
inferior do Tablet para obter o estado do trânsito antes de sair
para o trabalho, locais populares nas redondezas, o resultado da
sua equipa preferida, e muito mais.
Pode activar ou desactivar o Google Now a qualquer momento.
Deslize o dedo da mesma forma e toque em
Menu > Settings
(Definições) > Google Now. Se o teclado estiver a tapar o menu,
toque no botão Retroceder modificado
para o fechar.
Depois de activar o Google Now, não precisa de fazer mais nada.
Se gostar da experiência, pode personalizar algumas definições,
mas o Google Now não precisa de qualquer configuração
elaborada. A informação de que precisa estará sempre na ponta
do seu dedo.
Para saber quando apresentar qual informação, o Google Now
usa dados contextuais do seu Tablet e de outros produtos da
Google, juntamente com dados de produtos de terceiros aos
quais o utilizador permite o acesso da Google Now.
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Por exemplo, o Google Now usa a hora do dia, a sua localização
e o seu histórico de localização para lhe mostrar o estado do
trânsito na sua rota habitual quando acorda de manhã. Também
usa informações dos serviços da Google, como o seu histórico
da Internet, para notícias de desportos ou estados de voos, ou
das entradas do seu calendário sincronizado para lembretes de
compromissos.

Acerca dos cartões do Google Now
Um cartão do Google Now é uma pequena janela com informações
úteis que é apresentada justamente quando é mais provável que
precise dela. Por exemplo, isto é um cartão de trânsito:

Para ver alguns exemplos de cartões a partir do ecrã principal
do Google Now, toque em
Menu > Sample cards (Cartões de
exemplo). Quando terminar e quiser regressar ao ecrã principal
do Google Now, toque em Hide sample cards (Ocultar cartões de
exemplo).

Acerca dos relatórios de localização, histórico e serviços
Relatórios de localização é a capacidade do Tablet de reportar
a sua localização actual para o propósito de registo do seu
histórico de localização.
O histórico de localização é a capacidade do Tablet de registar
os locais onde esteve, incluindo o domicílio e local de trabalho.
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Os serviços de localização permitem que o Tablet obtenha a sua
localização actual. Os serviços de localização providenciam as
localizações usadas pelo relatório de localização e pelo histórico
de localização.

IMPORTANTE: A desactivação do relatório de localização
não desactiva os serviços de localização, nem elimina
qualquer histórico de localização que a Google já tenha
registado.

Quando começa a usar o Google Now, activa o relatório de
localização e o histórico de localização. A Google não partilha
esta informação com outros utilizadores ou publicitários sem a
sua permissão.
Se já tiver optado pelo histórico de localização anteriormente, o
Google Now usa as localizações registadas anteriormente, assim
como os detalhes actuais para fazer as sugestões. A desactivação
do histórico de localização pausa a recolha da informação da
localização, mas não elimina o histórico. Para gerir ou eliminar a
localização, visite http://google.com/locationhistory.
Juntamente com o histórico de localização, o Google Now usa
o serviço de localização da Google e o GPS. Para gerir estas
definições a partir do ecrã do Google Now, toque em
Menu
> Settings (Definições) > Privacy and accounts (Privacidade e
contas) > Location services (Serviços de localização).
Para mais detalhes, consulte “Controlar o relatório e o histórico
de localização” na página 32.

Acerca do Histórico da Internet e outros dados
O Google Now usa dados de várias fontes para prever o que
o utilizador necessita. Por exemplo, se tiver uma entrada
sincronizada no calendário para uma consulta no dentista, o
MANUAL DO NEXUS 7

PERSONALIZAR AS PESQUISAS

29

Google Now pode consultar o estado do trânsito e sugerir quando
sair. E, se tiver pesquisas relevantes guardadas no seu Histórico
da Internet, como a sua equipa preferida ou voos, o Google Now
também pode apresentar cartões de resultados desportivos,
estados de voos, e muito mais.
Para gerir o seu Histórico da Internet, visite google.com/history.
Pode eliminar ou pausar o Histórico da Internet e continuar a usar
o Google Now, mas determinados tipos de informação (como as
informações de um voo) não serão apresentados.

Usar o Google Now
Para visualizar os cartões do Google Now que estão à sua espera
a qualquer dado momento, deslize para cima a partir da parte
inferior do Tablet, ou toque na barra da Pesquisa do Google em
qualquer ecrã Principal.
O Google Now apresenta cartões quando é mais provável
que estes sejam precisos e relevantes, com base na hora e
localização actuais. Para expandir essa pesquisa e obter
pesquisas adicionais, toque em Show more cards (Mostrar mais
cartões) na parte inferior do ecrã principal do Google Now.
Quando já não precisar de um cartão, basta afastá-lo com o dedo
para o dispensar do ecrã do Google Now. Não se preocupe - este
será apresentado novamente quando houver necessidade.

Editar as definições dos cartões
Para alterar as definições de um cartão individual do Google Now:
•

Toque em

Menu > Settings (Definições) no cartão.

OU
•

A partir do canto inferior direito do ecrã do Google Now, toque
em
Menu > Settings (Definições) > Google Now.
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O ecrã das definições do Google Now é apresentado e aqui pode
Turn on (Activar) ou Turn Off (Desactivar) cartões específicos, ou
ajustar as definições dos mesmos.
Depois de desactivar um cartão, este não será apresentado
quando abrir o Google Now.

Dispensar cartões
Para dispensar um cartão do ecrã do Google Now, afaste-o com o
dedo. O cartão será apresentado novamente quando voltar a ser
necessário, podendo ser dentro de algumas horas ou vários dias.

Ajustar as notificações
Quando um cartão tiver novas informações, receberá uma
notificação na parte superior do ecrã. Pode abrir o painel de
notificações para abrir o cartão ou dispensar a notificação.
A maioria das notificações de cartões do Google Now pode ser
desactivada ou configurada para prioridade baixa ou normal.
As notificações de prioridade baixa são apresentadas na parte
inferior do painel de notificações sem qualquer sinal adicional.
As notificações normais são apresentadas como as restantes,
por ordem cronológica, e é possível configurar vibração e um
sinal sonoro para as assinalar.
Para definir as notificações para prioridade baixa ou normal de
um cartão específico que suporte ambas as opções:
•

Toque em
Menu > Settings (Definições) quando o cartão é
apresentado.
OU

•

A partir do canto inferior direito do ecrã do Google Now, toque
em
Menu > Settings (Definições) > Google Now > nome do
cartão > Notifications (Notificações).
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Para alterar as opções de vibração e do sinal sonoro para todas
as notificações normais, execute o ecrã do Google Now, toque em
Menu > Settings (Definições) > Google Now e ajuste as opções
em Standard Notifications (Notificações normais).

Desactivar o Google Now
A desactivação do Google Now pára a apresentação de cartões e
restaura as predefinições do Google Now.
1. Abra o ecrã do Google Now.
Toque na barra da Pesquisa na parte superior do ecrã
Principal, ou deslize o dedo a partir da parte superior do Tablet
em qualquer ecrã.
2. Toque em Menu > Settings (Definições) > Google Now, depois
desloque o interruptor no canto superior direito para a posição
Off (Desactivar).
3. Na janela Turn off Now cards (Desactivar os cartões do
Google Now), decida se também pretende desactivar o
histórico de localização. Se assim for, marque a opção Also
turn off Location history (Desactivar também o Histórico de
localização).
A desactivação do histórico de localização pode afectar a
forma como os produtos da Google trabalham.
4. Toque em Turn off (Desactivar).
A desactivação do Google Now e do histórico de localização
não elimina o histórico existente, nem desactiva o relatório de
localização. Para mais informações, consulte a secção seguinte,
"Controlar o relatório e o histórico de localização".

Controlar o relatório e o histórico de
localização
Esta secção descreve como definir os endereços da residência e
do trabalho e gerir outras funcionalidade relativas a localização
usadas pelo Google Now.
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Definir a residência e o local de trabalho
Durante a utilização do Google Now, pode ser-lhe solicitado que
confirme o endereço da sua residência e do local de trabalho
para obter informações relativas ao trajecto habitual, ajuda para
a viagem, e muito mais. Pode alterar estas informações de várias
formas:
•
•

•
•

Quando for apresentado um cartão de Trânsito para a
residência ou o local de trabalho, toque em
Menu > Edit
(Editar).
Abra a aplicação Latitude, encontre a sua localização actual,
toque no seu nome no mapa e depois em Location history
(Histórico de localização) > Change home location (Alterar
localização da residência) / Change work location (Alterar
localização do local de trabalho).
Visite maps.google.com num browser e abra Os meus locais.
Visite https://www.google.com/latitude/b/0/history/dashboard
num browser, clique em Change (Alterar) junto a Time at Work
(Tempo no trabalho) ou Time at Home (Tempo em casa), edite
a morada e clique em Save (Guardar).

Pode desactivar e eliminar o seu histórico de localização e
continuar a usar o Google Now, mas determinados tipos de
informação, como o trânsito no trajecto habitual, podem ser
limitados ou não serem apresentados.

Desactivar o relatório e o histórico de localização
Para desactivar o relatório e o histórico de localização no ecrã
do Google Now:
1. Toque em Menu > Settings (Definições) > Privacy and
accounts (Privacidade e contas) > Manage location settings
(Gerir definições de localização).
É apresentado o ecrã das Definições do Google Maps. Pode
ser necessário iniciar sessão no Google Maps, se ainda não
o tiver feito.
2. Toque em Location settings (Definições de localização).
3. Para desactivar o relatório de localização, toque em Location
reporting (Relatório de localização) > Do not update your
location (Não actualizar a sua localização).
4. Para desactivar o histórico de localização, desmarque a opção
Enable location history (Activar o histórico de localização).
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Eliminar os detalhes do histórico de localização
Mesmo que desactive o relatório e o histórico de localização,
o histórico registado até então continuará disponível para os
serviços da Google como o Google Now.
Para eliminar os detalhes do histórico de localização, siga estes
passos num computador:
1. Abra um browser e certifique-se de que tem sessão iniciada na
conta cujo histórico de localização pretende gerir.
2. Visite http://google.com/locationhistory.
É apresentada uma página que lhe permite ver qualquer data
do seu histórico de localização.
3. Para eliminar todos os dados registados no seu histórico
de localização, clique em Delete all history (Eliminar todo o
histórico).
Em alternativa, neste ecrã, pode eliminar uma parte do
histórico de localização a partir de uma data que escolha no
calendário.
4. Clique em OK.

Desactivar o serviço de localização da Google e o
suporte do GPS
Mesmo com o relatório e o histórico de localização
desactivados, a Google reporta periodicamente dados para
utilização por várias aplicações a partir de fontes como WiFi, redes móveis e GPS para determinar a sua localização
aproximada num determinado momento.
Para desactivar estes serviços no ecrã do Google Now, toque
em
Menu > Settings (Definições) > Privacy and accounts
(Privacidade e contas) > Location services (Serviços de
localização) e desmarque as opções Google’s location service
(Serviço de localização da Google) e GPS satellites (Satélites de
GPS). Esta acção desactiva o Google Now, assim como muitas
outras funcionalidades práticas do Tablet.
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Passos básicos das acções de Pesquisa e Voz
Para usar a Pesquisa do Google, toque na barra de pesquisa na
parte superior de qualquer ecrã Principal ou deslize o dedo para
cima a partir da parte inferior do Tablet.
Pode usar Acções de voz com a Pesquisa do Google para obter
direcções, enviar mensagens e efectuar uma variedade de
tarefas comuns.

Pesquisa de voz e Acções de voz
Pode iniciar uma Pesquisa de voz ou uma Acção de voz de várias
formas:
•
•
•
•

Toque no ícone do Microfone
na caixa do Google Chrome.
Toque no ícone do Microfone
no ecrã Principal ou no ecrã
do Google Now e fale.
Toque na barra de pesquisa do ecrã Principal e diga "Google".
Quando estiver a visualizar o ecrã do Google Now, não é
necessário tocar em nada. Basta dizer "Google".

A seguir, diga os termos da pesquisa ou a Acção de voz a
executar. Para mais informações sobre Acções de voz, consulte
“Usar Acções de voz” na página 37.
A capacidade de activação de uma pesquisa ou acção dizendo
“Google” é apelidada de detecção de palavra-chave. Para
desactivar ou activar, abra o ecrã do Google Now e toque em
Menu > Settings (Definições) > Voice (Voz) > Hotword detection
(Detecção de Palavra-chave).
IMPORTANTE: Para detectar quando diz "Google" para
iniciar uma Pesquisa de voz ou uma Acção de voz, a Google
analisa os sons detectados pelo microfone do Tablet
em intervalos de alguns segundos, ou menos. O som é
imediatamente ignorado após a análise e não é guardado
no dispositivo, nem enviado para a Google.
Para mais informações sobre Acções de voz, consulte “Usar
Acções de voz” na página 37 e “Comandos de Acções de voz”
na página 38.
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Procurar digitando
Digite o que pretende procurar na caixa de pesquisa do ecrã
Principal ou do Google Now, ou na caixa do Google Chrome.
À medida que digita, são apresentadas sugestões abaixo da
caixa de Pesquisa.
As primeiras sugestões tentam completar o que está a digitar:
•
•

Para procurar uma sugestão imediatamente, toque nela.
Para procurar os conteúdos do campo de pesquisa, toque no
ícone de Pesquisa à direita do teclado.

Dicas e truques de pesquisa
O que pretende

O que escrever ou dizer

Exemplos

Informações
desportivas

[nome da equipa]

Sport Lisboa e Benfica

Imagens

Imagens de [tópico]
imagens de [tópico]

Imagens de Lisboa
Imagens de gatos

Conversão de
medidas

[medida original] em [nova
medida]

30 graus Celsius em
Fahrenheit

Horários de
cinema

Filme
Filme [localização]
[nome do filme]

Filme
Filme Lisboa
Balas e bolinhos

Definição de
palavras

Definir [palavra]

Definir campanilho

Previsão
meteorológica

Tempo
Tempo [localização]

Tempo
Tempo Lisboa

Identificar um
código de área

Código de área [###]

Código de área 215

Identificar
código postal

Código postal [####-##]

Código postal 4620-020
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Hora

Hora
Hora [localização]

Hora
Hora em Londres

Informações
de voo

[Companhia aérea]
[número de voo]

American airlines voo
390

Tradução

Traduzir para [idioma]
[texto]

Traduzir para Espanhol,
Onde fica o Palace
Hotel?'

Calculadora

[Uma expressão
matemática]

75 a dividir por 6

Comida

[Tipo de comida]
[Tipo de comida] em
[localização]

Comida mexicana
Comida mexicana em
Olivais, Lisboa

Usar Acções de voz
Pode usar Acções de voz com a Pesquisa do Google para obter
direcções, enviar mensagens e efectuar uma variedade de
tarefas comuns.
Pode iniciar uma Acção de voz da mesma forma que inicia uma
Pesquisa de voz, tocando num ícone do Microfone
numa caixa
de pesquisa ou na caixa do Chrome, ou dizendo “Google” quando
o ecrã do Google Now está aberto. Para mais detalhes, consulte
“Passos básicos das acções de Pesquisa e Voz” na página 35.
A seguir, diga a Acção de voz que pretende usar. Alguns exemplos
típicos:
•
•
•

"Definir alarme para as 08:30 da manhã".
"Enviar e-mail para Joaquim de Almeida. Assunto: Vens hoje?
Mensagem: Espero ver-te lá".
"Navegar para a Oficina de Mecânica Auto no Seixal".
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À medida que fala, a Pesquisa de voz analisa o seu discurso e
inicia a acção.
Se a Pesquisa de voz não o compreender, lista um conjunto de
possíveis significados. Basta tocar no que pretende.
Algumas Acções de voz, como "Enviar um e-mail" e "nota para
mim", abrem um painel que lhe solicita que complete a acção
ditando ou digitando mais informações.
•

•

•

•

Toque em qualquer texto já introduzido no painel para
adicionar ou editar o texto manualmente.
Para ditar texto ao invés de digitar, toque primeiro no
Microfone
no canto inferior direito do teclado virtual.
Toque nas palavras ou orações sublinhadas, ou arraste o
dedo sobre várias palavras para ver uma lista de transcrições
alternativas, ou para editar ditando ou escrevendo.
Quando considerar que a transcrição está correcta, a Pesquisa
de voz apresenta as palavras transcritas como texto normal.
As palavras ou orações para as quais houver transcrições
alternativas aparecem sublinhadas.
Toque num botão na parte inferior da janela para adicionar
quaisquer campos adicionais (também pode ditar o nome e
conteúdo de qualquer um destes campos na acção de voz
original).
Quando terminar, toque no botão apropriado para completar a
acção, como por exemplo Send (Enviar).

Comandos de Acções de voz
Pode pesquisar e controlar o seu Tablet com os seguintes
comandos de Acções de voz. Para mais detalhes, consulte “Usar
Acções de voz” na página 37.
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Diga

Seguido de

Palavras que pretende
pesquisar

Exemplos
"pastilhas de travões"

“Mapa de”

Endereço, nome,
denominação social,
tipo de empresa, ou
outro local

"Mapa do Parque da
Bela Vista, Lisboa".

“Direcções para” ou
“Navegar para”

Endereço, nome,
denominação social,
tipo de empresa, ou
outro destino

"Direcções para
Avenida da Lousã,
Coimbra"
ou
“Navegar para Parque
Verde do Mondego,
Coimbra.”

Nome dos contactos

“Ir para”

“Enviar e-mail”

"Fernando Pessoa"
(abre o cartão de
contacto do Fernando)
URL ou cadeia de
caracteres a procurar

"Ir para Google.com"

Um ou mais de:

"Enviar e-mail para
Luis Vaz de Camões,
Assunto, Os Lusíadas,
mensagem, Obrigado
pelo enaltecimento
nacional, ponto final".

“Para” e nomes dos
contactos, “Cc” e
nomes dos contactos,
“Bcc” e nomes dos
contactos, “Assunto”
e texto
"Mensagem" e texto
da mensagem (dite a
pontuação)

"Nota para mim"
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"Definir alarme"

"Hora" ou "para" e
hora, por exemplo
"10:45 da manhã" ou
"daqui a 20 minutos",
"Marcador" e nome do
alarme

"Definir alarme para
as 07:45 da manhã,
marcador, estender a
roupa"

"Ouvir"

Palavras a pesquisar
no YouTube, como o
nome de uma música,
artista ou álbum.

"Ouvir: Anda comigo
ver os aviões"

Definições de pesquisa
Para aceder às definições da Pesquisa do Google, incluindo as do
Google Now, desfile até ao final do ecrã do Google Now e toque
em
Menu > Settings (Definições).
Os primeiros três tipos de definições encontram-se descritos
neste manual. Para Privacy & accounts (Privacidade e contas),
consulte a secção seguinte.

Google Now
As definições do Google Now permitem-lhe activar ou desactivar
o Google Now. Se o activar, é-lhe apresentada uma breve
introdução e dada a oportunidade de continuar.
Enquanto o Google Now estiver activado, também pode definir
as suas preferências para cartões individuais do Google Now
e notificações associadas a partir do ecrã das definições do
Google Now.
As opções variam consoante os cartões. A maioria inclui uma
secção de Notificações que lhe permite controlar a forma
como recebe a informação quando há alterações a um cartão.
Normalmente, pode escolher entre Off (Desactivar notificações),
Low priority (Prioridade baixa), ou Standard (Normal).

MANUAL DO NEXUS 7

PERSONALIZAR AS PESQUISAS

40

As notificações de prioridade baixa são apresentadas na parte
inferior do painel de notificações sem qualquer sinal adicional.
As notificações normais são apresentadas como as restantes,
por ordem cronológica, e é possível configurar vibração e um
sinal sonoro.
Para definir as opções do sinal sonoro e da vibração para as
notificações normais, toque em
Menu > Settings (Definições)
> Google Now e consulte o final da lista.

Definições de voz
As definições de voz controlam vários aspectos de entrada e
saída de voz quando efectua pesquisas de voz ou usa acções de
voz:
•
•
•
•

•

Language (Idioma). O idioma aqui seleccionado para a entrada
e saída de Pesquisas de voz pode ser diferente do idioma dos
menus do Tablet.
Speech output (Saída de voz). Para activar a saída de voz
quando tem auscultadores ligados ao Tablet, seleccione
Hands-free only (Só mãos-livres).
Block offensive words (Bloquear palavras ofensivas). Marque
para assegurar que os resultados de pesquisa com linguagem
ofensiva são bloqueados.
Hotword detection (Detecção de palavra-chave). Quando
marcado, pode dizer "Google" com o ecrã do Google Now
aberto ao invés de tocar no ícone do Microfone para iniciar
uma pesquisa ou acção de voz.
Download
offline
speech
recognition
(Transferir
reconhecimento de voz offline). Marque para seleccionar
um ou mais idiomas adicionais para reconhecimento de voz
quando não tem ligação à Internet activa.

IMPORTANTE: Para detectar quando diz "Google" para iniciar uma Pesquisa de voz ou uma Acção de voz, a Google
analisa os sons detectados pelo microfone do Tablet em
intervalos de alguns segundos, ou menos. O som é imediatamente ignorado após a análise e não é guardado no dispositivo, nem enviado para a Google.
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Pesquisa no Tablet
As definições de pesquisa no Tablet permitem-lhe seleccionar
as aplicações no Tablet que estão incluídas nas pesquisas da
Google.

Privacidade e contas
Estas definições controlam a conta para utilização com
a Pesquisa do Google e opções de privacidade relativas a
pesquisas associadas a essa conta. Pode aceder às mesmas de
duas formas:
•
•

A partir do ecrã do Google Now:
Menu > Settings
(Definições)> Privacy & accounts (Privacidade e contas).
A partir da aplicação Definições principais do Tablet:
Settings (Definições) > Accounts (Contas) > Google > Privacy
(Privacidade) > Search (Pesquisa).

Toque em cada uma das definições para saber mais:
•
•

•

•

•

Google Account (Conta do Google). A conta usada com a
Pesquisa do Google e o Google Now.
Manage location history (Gerir histórico de localização). Abre
as definições do Google Maps, onde pode activar ou desactivar
as definições de localização associadas ao Google Maps.
Location services (Serviços de localização). Abre o ecrã das
Definições do Tablet para estes serviços, incluindo o serviço
de localização da Google e o GPS.
Show recent searches (Mostrar pesquisas recentes). Marque
se quiser que sejam apresentadas sugestões de pesquisa
baseadas nas suas pesquisas recentes.
Manage Web History (Gerir histórico da Internet). Abre as
definições do Histórico da Internet num browser. Pode ter de
iniciar sessão para aceder às mesmas.
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5

Optimizar o
desempenho

Optimizar a duração da bateria
Para controlar as definições da Bateria, aceda a
(Definições) > Device (Dispositivo) > Battery (Bateria).

Settings

Pode prolongar a duração da bateria entre carregamentos
desactivando funcionalidades de que não precisa. Também
pode monitorizar a forma como as aplicações e os recursos do
sistema consomem bateria.

Prolongar a duração da bateria
•

•

•

Se não estiver a usar ligação Wi-Fi, Bluetooth, ou GPS, use
a aplicação Definições para as desactivar. As definições do
GPS estão localizadas em Settings (Definições) > Personal
(Pessoal) > Location services (Serviços de localização).
Não deixe as aplicações Mapas ou Navegação abertas
no ecrã quando não as estiver a usar. Estas usam o GPS (e
consequentemente mais energia) apenas quando estão em
execução.
Diminua o brilho do ecrã e defina um período menor para a
suspensão: Settings (Definições) > Device (Dispositivo) >
Display (Visualização).
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•

•

Se não for necessária, desactive a sincronização automática
de todas as aplicações: Settings (Definições) > Accounts
(Contas) > Google nome_da_conta. Isto significa que
é necessário sincronizar manualmente para receber
mensagens, e-mails e outras informações recentes, e que não
receberá notificações quando ocorrer uma actualização de
informações.
Se souber que não vai estar na proximidade de uma rede WiFi durante algum tempo, mude para o modo de Avião: prima
continuamente o botão de Alimentação, ou aceda a Settings
(Definições) > Wireless & Networks (Wireless e redes) > More
(Mais) > Airplane mode (Modo de avião).

Verificar o nível de carga da bateria e os detalhes de
utilização
Abra Settings (Definições) > Device (Dispositivo) > Battery
(Bateria).
A lista na parte inferior do ecrã apresenta uma descriminação
da utilização da bateria para aplicações e serviços individuais.
Toque num gráfico para aceder a mais detalhes. O ecrã de
detalhes de algumas aplicações inclui botões que lhe permitem
ajustar definições que afectam a utilização de energia, ou parar a
aplicação por completo.

AVISO: Se parar algumas aplicações ou serviços, o dispositivo pode não funcionar devidamente.

As informações de estado da bateria (a carregar, a descarregar)
e nível de carga (em percentagem de completamente carregada)
são mostradas na parte superior do ecrã.
O gráfico de descarregamento mostra o nível gradual de carga da
bateria desde que a carregou a última vez e há quanto tempo está
a usar exclusivamente alimentação da bateria.
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Optimizar a utilização de dados
Utilização de dados é a quantidade de dados carregados ou
descarregados pelo dispositivo durante um determinado
período. Para monitorizar a utilização de dados, aceda a
Settings (Definições) > Wireless & networks (Wireless e redes) >
Data usage (Utilização de dados).
As definições da utilização de dados permitem-lhe:
•
•

Visualizar a utilização de dados por aplicação e aceder às
definições da aplicação.
Identificar hotspots móveis e restringir as transferências em
segundo plano que possam resultar em encargos adicionais.

Para consultar as definições de hotspots, toque em
Mobile hotspots (Hotspots móveis).

Menu >

Junto da parte superior do ecrã, consulte o ciclo de utilização de
dados. Toque para escolher um ciclo diferente. Este intervalo de
dados é o período de tempo para o qual o gráfico apresenta a
utilização de dados.
As linhas brancas verticais no gráfico apresentam um período
de tempo inserido no ciclo de utilização de dados. Este intervalo
determina a quantidade de utilização apresentada imediatamente
abaixo do gráfico. Arraste as linhas para alterar o período.

Ver utilização de dados por aplicação
Algumas aplicações transferem dados em segundo plano - ou
seja, quando não está efectivamente a usar a aplicação, esta
pode transferir dados para referência futura. Algumas aplicações
permitem-lhe restringir a utilização de dados em segundo plano
a partir das definições da própria aplicação. Toque no gráfico
relativo a qualquer aplicação, na parte inferior do ecrã, para mais
detalhes da utilização e aceder às definições da aplicação.
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Configurar a sincronização automática
Também pode poupar na utilização de dados ao sincronizar as
aplicações manualmente, só quando precisa dos dados, ao invés
de utilizar a sincronização automática. Para activar ou desactivar
a sincronização automática, toque em
Menu > Auto-sync data
(Sincronizar dados automaticamente).

Optimizar a utilização da memória
Normalmente não terá de se preocupar com a gestão das
aplicações além da instalação, execução e utilização das
mesmas. Mas, em determinadas alturas, pode querer saber mais
sobre o que acontece nos bastidores.
As aplicações usam dois tipos de memória: armazenamento
interno e RAM. Usam armazenamento interno para elas próprias
e quaisquer ficheiros, definições e outros dados que utilizem.
Também usam RAM (memória destinada a armazenamento
temporário e acesso rápido) quando estão em execução.
O Android gere e guarda cuidadosamente a porção de
armazenamento interno onde o sistema, aplicações e a maioria
dos dados dessas aplicações são guardados, uma vez que
esta área pode conter informações pessoais. Não é possível
consultar esta parte do armazenamento interno ao conectar o
dispositivo a um computador por meio de um cabo USB. A outra
parte do armazenamento interno, onde as músicas, os ficheiros
transferidos, etc., são guardados, permanece visível para
conveniência de acesso.

O Android também gere a forma como as aplicações usam

a RAM. Pode guardar algumas coisas que tenha usado
recentemente em memória cache, para acesso rápido se precisar
delas novamente, mas elimina essa cache se precisar de RAM
para novas actividades.
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O utilizador afecta directa e indirectamente a forma como as
aplicações usam o armazenamento interno - por exemplo, ao:
•
•
•
•
•

Instalar ou desinstalar aplicações.
Transferir ficheiros no Chrome, Gmail e outras aplicações.
Criar ficheiros (por exemplo, ao tirar fotografias).
Eliminar ficheiros transferidos ou ficheiros que criou.
Copiar ficheiros entre o seu dispositivo e um computador por
meio de USB ou Bluetooth.

Raramente precisará de gerir a forma como as aplicações usam a
RAM. Mas pode monitorizar a utilização da RAM pelas aplicações
e pará-las se estas abusarem.

Usar o ecrã Aplicações

Definições

O ecrã Aplicações
aspectos da forma
memória. Para ver
Settings (Definições)
(Aplicações).

permite-lhe ajustar vários
como o dispositivo usa a
estas definições, aceda a
> Device (Dispositivo)> Apps

Verá três separadores na parte superior do ecrã, cada um com
uma lista de aplicações ou os respectivos componentes.
•
•

Downloaded (Transferidas). Apresenta as aplicações que
transferiu do Google Play ou outras fontes.
Running (Em execução). Apresenta todas as aplicações,
processos e serviços que estão presentemente em execução,
ou que têm processos em cache, e a quantidade de RAM que
estão a usar.
O gráfico na parte inferior do separador Em execução apresenta
a quantidade total de RAM em utilização e a quantidade livre.
No canto superior do ecrã, toque em Show cached processes
(Mostrar processos em cache) ou Show running services
(Mostrar serviços em execução) para alternar.
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•

All (Todas). Apresenta todas as aplicações fornecidas com o
Android e todas as aplicações que transferiu do Google Play
ou outras fontes.

Para alterar a ordem das listas apresentadas nos separadores
Downloaded (Transferidas) ou All (Todas), toque em
Menu >
Sort by name (Ordenar por nome) ou Sort by size (Ordenar por
tamanho).
Para consultar os detalhes de uma aplicação ou outro item
listado em qualquer dos separadores, toque no nome respectivo.
As informações e controlos disponíveis variam consoante os
tipos de aplicações, mas, normalmente, incluem:
•

•
•

•
•

•

•

Botão Force Stop (Forçar paragem). Pára uma aplicação
que esteja a abusar. A paragem de uma aplicação, processo,
ou serviço pode causar o funcionamento incorrecto do
dispositivo. Pode ser necessário reiniciar o dispositivo depois
desta acção.
Botão Uninstall (Desinstalar). Elimina a aplicação e todos os
dados e definições associados.
Botão Disable (Desactivar). Evita a execução da aplicação, mas
não a desinstala. Esta opção está disponível para algumas
aplicações e serviços que não podem ser desinstalados.
Botão Clear data (Apagar dados). Elimina as definições e
outros dados da aplicação sem remover a aplicação.
Botão Clear cache (Apagar cache). Se a aplicação guardar
dados numa área temporária da memória do Tablet, lista
quanta dessa informação está guardada e inclui um botão
para a eliminar.
Launch by default (Executar por predefinição). Se tiver
configurado uma aplicação para executar determinados
ficheiros por predefinição, pode eliminar essa definição aqui.
Permissions (Permissões). Lista os tipos de informações
sobre o Tablet e dados a que a aplicação tem acesso.
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6

Introduzir e
editar texto

Utilizar o teclado
Pode introduzir texto por meio do teclado virtual. Algumas
aplicações abrem-no automaticamente. Noutras, abre-o tocando
no local onde pretende introduzir texto.
￼￼

Toque numa
sugestão
para a
introduzir

Toque
continuamente
para introduzir
este carácter

Toque
continuamente
para aceder às
definições de
introdução e do
teclado
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Para fechar o teclado, toque no botão Retroceder modificado
abaixo do mesmo.

Edição básica
•

•

•
•

•
•

Mover o ponto de introdução. Toque onde pretende introduzir
texto.
O cursor pisca na nova posição e é apresentado um separador
azul abaixo do mesmo. Arraste o separador para mover o
cursor.
Seleccionar texto. Toque continuamente, ou toque duas vezes
sobre o texto.
A palavra mais próxima fica realçada, com um separador de
cada lado da selecção. Arraste os separadores para alterar a
selecção.
O separador desaparece após alguns momentos. Para o fazer
aparecer novamente, toque no texto de novo.
Apagar texto. Toque em
para apagar o texto seleccionado
ou os caracteres antes do cursor.
Introduzir letras maiúsculas. Toque na tecla Shift uma vez
para capitalizar uma letra.
Ou toque continuamente na tecla Shift
enquanto escreve.
Ao libertar a tecla, voltam a ser apresentadas as letras em
minúsculas.
Activar o Caps Lock. Toque duas vezes, ou toque continuamente
na tecla Shift
para esta mudar para
. Toque novamente
na tecla Shift
para regressar às minúsculas.
Cortar, copiar e colar. Seleccione o texto que pretende
manipular. Depois toque no botão
Cut (Cortar),
Copy
(Copiar) ou
Paste (Colar):
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Definições

Para alterar as definições do teclado e os métodos
de introdução, aceda a Settings (Definições) >
Personal (Pessoal) > Language & input (Idioma e
introdução de texto).

Ditar o texto
Pode usar a introdução de voz para ditar texto. Esta funcionalidade
usa o serviço de reconhecimento de voz da Google, portanto é
necessário que o Tablet esteja ligado a uma rede Wi-Fi para o
usar.
O texto que ditar é sublinhado. Pode continuar a introduzir texto
para o manter, ou eliminá-lo.
Pode ditar texto a introduzir na maioria dos locais onde é possível
a introdução de texto com o teclado virtual.
•
•
•

Toque num campo de texto, ou num local num texto que já
tenha introduzido num campo de texto.
Toque na tecla do Microfone
no teclado virtual.
Quando vir a imagem do microfone, dite o texto que pretende
que seja escrito.

Diga, "vírgula", "ponto", "ponto de interrogação", "ponto de
exclamação", ou "ponto e vírgula" para introduzir a pontuação.
Quando pausar, o que disse é transcrito pelo serviço de
reconhecimento de voz e introduzido no campo de texto, a
sublinhado. Pode tocar na tecla Eliminar para apagar o texto
sublinhado. Se começar a digitar ou ditar mais texto, o sublinhado
desaparece.
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Para melhorar o processo de introdução por voz, a Google
pode registar alguns segundos de ruído ambiente na memória
temporária a qualquer determinado momento. Este registo
permanece no dispositivo temporariamente e não é enviado para
a Google.
Para alterar as definições de voz do Tablet, aceda a
Settings (Definições) > Personal (Pessoal) >
Language & input (Idioma e introdução de voz).
Definições
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7

Ligar a redes

Ligar a redes Wi-Fi
Para modificar as definições de Wi-Fi, aceda a
Settings
(Definições) > Wireless & networks (Wireless e redes) > Wi-Fi.
O Wi-Fi é uma tecnologia de ligação de rede sem fios que pode
providenciar acesso à Internet em distâncias até 100 metros,
consoante o router e o ambiente.
Para usar o Wi-Fi, liga a um ponto de acesso sem fios, ou "hotspot".
Alguns hotspots são abertos e basta ligar aos mesmos. Outros
implementam funcionalidades de segurança que requerem
outros passos de configuração, como certificados digitais, ou
outras formas de assegurar que só os utilizadores autorizados
podem estabelecer ligação.
Para prolongar a duração da bateria entre carregamentos,
desactive o Wi-Fi quando não o estiver a usar. Também pode
configurar o dispositivo para desligar automaticamente de redes
Wi-Fi quando estiver em suspensão.
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Ligar o Wi-Fi e ligar a uma rede Wi-Fi
Se estiver a adicionar uma rede Wi-Fi aquando da configuração
inicial do dispositivo, o Wi-Fi é ligado automaticamente.
1. Toque em
Settings (Definições) > Wireless & networks
(Wireless e redes) > Wi-Fi.
2. Desloque o interruptor do Wi-Fi para a posição On (Activar).
O dispositivo procura redes Wi-Fi disponíveis e apresenta os
nomes das que encontrar. As redes seguras são assinaladas
com o ícone de um Cadeado. Se o dispositivo encontrar uma
rede à qual já tenha ligado anteriormente, liga à mesma.
3. Toque no nome de uma rede para ver mais detalhes ou ligar à
mesma, e digite a palavra-passe se necessário.
Ou, se o seu router Wi-Fi suportar Wi-Fi Protected Setup, toque
no ícone da
WPS no Tablet e depois toque no mesmo
botão no router.
Para modificar as definições de uma rede, toque continuamente
no nome da rede.

Adicionar uma rede Wi-Fi
Pode adicionar uma rede Wi-Fi para que o dispositivo se lembre
da mesma, juntamente com eventuais credenciais de segurança,
e ligue automaticamente a esta quando estiver dentro de alcance.
Também deve adicionar uma rede Wi-Fi se a rede não transmitir o
nome (SSID), ou para adicionar uma rede Wi-Fi quando está fora
de alcance.
Para ligar a uma rede segura, é necessário conhecer as
informações de segurança através do administrador de rede.
1. Ligue o Wi-Fi, se ainda não estiver ligado.
2. Toque no ícone Mais
na parte superior do ecrã.
3. Introduza o SSID (nome) da rede. Se necessário, introduza as
informações de segurança, ou outra configuração da rede.
4. Toque em Save (Guardar).
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As informações da rede são guardadas. O dispositivo irá ligar a
esta rede automaticamente da próxima vez que estiver dentro de
alcance.

Esquecer uma rede Wi-Fi
Pode fazer com que o Tablet esqueça as informações de uma
rede Wi-Fi que adicionou - por exemplo, se não quiser que o Tablet
ligue à rede automaticamente, ou se for uma rede que já não vai
voltar a usar.
1. Ligue o Wi-Fi, se ainda não estiver ligado.
2. No ecrã de definições do Wi-Fi, toque no nome de uma rede.
3. Toque em Forget (Esquecer) na janela apresentada.

Configurar as definições de proxy de uma rede Wi-Fi
Alguns administradores de rede requerem que ligue a recursos
internos ou externos da rede através de um servidor proxy. Por
predefinição, as redes Wi-Fi que adiciona não estão configuradas
para ligar através de um proxy, mas pode alterar essa definição
para cada uma das redes Wi-Fi que adicionar.
As definições de proxy são usadas pelo Chrome, mas podem não
ser usadas por outras aplicações.
1. Toque continuamente sobre uma rede na lista de redes Wi-Fi
que adicionou.
2. Toque em Modify network (Modificar rede) na janela
apresentada.
3. Seleccione Show advanced options (Mostrar opções
avançadas).
4. Se a rede não tiver definições de proxy, toque em None
(Nenhuma) nas Proxy Settings (Definições de Proxy), depois
toque em Manual (Manual) no menu apresentado.
5. Introduza as definições de proxy fornecidas pelo administrador
da rede.
6. Toque em Save (Guardar).
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As definições de proxy só são aplicáveis à rede Wi-Fi que
modificou. Para alterar as definições de proxy de outras redes
Wi-Fi, modifique-as individualmente.

Configurar notificações de Wi-Fi e outras opções
avançadas.
Para trabalhar com definições avançadas de Wi-Fi:
1. Ligue o Wi-Fi, se ainda não estiver ligado.
2. No ecrã de definições de Wi-Fi, toque em
(Avançadas).

Menu > Advanced

Estas são as definições que pode ajustar:
•

•

Network notification (Notificação de rede). Por predefinição,
quando o Wi-Fi está ligado, recebe as notificações na barra de
Estado quando o dispositivo detecta uma rede Wi-Fi aberta.
Desmarque esta opção para desactivar as notificações.
Keep Wi-Fi during sleep (Manter o Wi-Fi durante a suspensão).
Para preservar a utilização de dados móveis, o dispositivo
permanece ligado à rede Wi-Fi quando o ecrã entra no
modo de suspensão. Toque nesta opção para alterar este
comportamento predefinido: seja para continuar ligado à rede
Wi-Fi apenas quando o dispositivo está ligado ao carregador
(quando a duração da bateria não é um problema), ou para
nunca ficar ligado à rede Wi-Fi durante a suspensão.

Este ecrã também apresenta as seguintes informações:
•

•

MAC address (Endereço MAC). O endereço MAC (Media
Access Control) do seu dispositivo quando ligado a uma rede
Wi-Fi.
IP address (Endereço IP). O endereço IP (Internet Protocol)
atribuído ao dispositivo pela rede Wi-Fi a que está ligado
(a menos que use definições de IP para atribuição de um
endereço IP estático).
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Para ligar ou desligar o Wi-Fi, aceda a
Settings
(Definições) > Wireless & networks (Wireless e
redes) > Wi-Fi (Wi-Fi).
Definições

Para gerir a utilização de dados e os hotspots
móveis, aceda a
Settings (Definições) >
Wireless & networks (Wireless e redes) > Data
usage (Utilização de dados).

Ligar a redes privadas virtuais
As redes privadas virtuais (VPNs) permitem-lhe ligar aos recursos
de uma rede local segura, de uma ligação externa dessa rede. As
VPNs são comummente implementadas em empresas, escolas
e outras instituições para permitir que as pessoas acedam a
recursos da rede local quando não estão no campus, ou quando
estão ligadas a uma rede sem fios.
Para configurar o acesso à VPN, deve primeiro obter os detalhes
do administrador da rede. Consoante a solução da organização,
pode ser necessário obter uma aplicação da VPN, seja do
administrador ou no Google Play.

Definições

O ecrã das definições de VPNs permite-lhe
adicionar redes VPN e ajustar as respectivas
definições. Para ver este ecrã e efectuar as tarefas
aqui descritas, aceda a Settings (Definições) >
Wireless & networks (Wireless e redes) > More
(Mais) > VPN.

Adicionar uma VPN
1. No ecrã de VPNs, toque em Add VPN profile (Adicionar perfil
de VPN).
2. No formulário apresentado, preencha as informações
fornecidas pelo administrador da rede.
3. Toque em Save (Guardar).
A VPN é adicionada à lista no ecrã de VPNs.
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Ligar a uma VPN
1. No ecrã de VPNs, toque no nome da VPN.
2. Na janela apresentada, introduza quaisquer credenciais
solicitadas.
3. Toque em Connect (Ligar).
Quando estiver conectado a uma VPN, são constantemente
apresentados os ícones de Estado e de Notificação. Para desligar,
toque na notificação da ligação à VPN.

Editar uma VPN
1. No ecrã de VPNs, toque continuamente no nome do perfil da
VPN.
2. Na janela apresentada, toque em Edit profile (Editar perfil).
3. Edite as definições da VPN que entenda necessário.
4. Toque em Save (Guardar).

Eliminar uma VPN
1. No ecrã de VPNs, toque continuamente no nome do perfil da
VPN.
2. Toque continuamente na VPN que pretende eliminar.
3. Na janela apresentada, toque em Delete profile (Eliminar
perfil).

Controlar o modo de avião e outras definições
de rede
Estas definições estão disponíveis em Settings (Definições) >
Wireless & networks (Wireless e redes) > More (Mais). Siga as
ligações para instruções detalhadas:
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•
•

•

•

Airplane mode (Modo de avião). Marque para desactivar todas
as transmissões de dados a partir do dispositivo.
VPN. Toque para ajustar as definições que lhe permitem ligar
a sítios Web e outros recursos numa rede local segura, a partir
de uma ligação externa. Consulte “Ligar a redes privadas
virtuais” na página 57.
NFC. Marque para activar a funcionalidade NFC (Near
Frequency Communication) (necessária para o Android
Beam).
Android Beam. Toque para activar ou desactivar o Android
Beam. Quando a funcionalidade NFC está marcada e o
Android Beam está activado, pode encostar o Tablet a
outros dispositivos para trocar páginas Web, informações de
contactos e outros dados. Consulte “Transmitir conteúdo do
ecrã” na página 60.
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8

Ligar a dispositivos

Transmitir conteúdo do ecrã
Pode transferir uma página Web, um vídeo, ou qualquer outro
conteúdo do seu ecrã para outro dispositivo encostando os
dispositivos (regra geral, costas com costas).
Antes de começar: Certifique-se de que ambos os dispositivos
estão desbloqueados, suportam NFC (Near Field Communication)
e têm ambos as funcionalidades NFC e Android Beam activadas.
Proceda da seguinte forma:
1. Abra um ecrã que contenha um conteúdo que pretenda
partilhar, como uma página Web, um vídeo do YouTube, ou
uma página de um local no Maps.
2. Aproxime a parte posterior do seu Tablet da parte posterior do
outro dispositivo.
Quando os dispositivos estabelecerem ligação, será emitido
um som, a imagem no ecrã diminui e verá a mensagem Touch
to beam (Toque para transmitir).
3. Toque em qualquer área do ecrã.
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O outro dispositivo apresenta o conteúdo transmitido. Ou,
se a aplicação requerida não estiver instalada, o Google Play
abre numa página onde seja possível transferir a aplicação.
SUGESTÃO: Quando encosta outro dispositivo à parte posterior do Nexus 7, certifique-se de que fica junto ao "u" da
palavra "nexus" inscrita para transmitir o conteúdo com
sucesso.

Para activar a funcionalidade NFC, aceda a Settings
(Definições) > Wireless & networks (Wireless e
redes) > More (Mais) > NFC.
Definições

Para activar a funcionalidade Android Beam, aceda
a Settings (Definições) > Wireless & networks
(Wireless e redes) > More (Mais) > Android Beam.

Ligar a dispositivos Bluetooth
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios a curta
distância usada para comunicação entre dispositivos numa
distância até 8 metros. Os dispositivos Bluetooth mais comuns
são auriculares para chamadas ou ouvir música, kits mãoslivres para automóveis, e outros dispositivos portáteis, incluindo
computadores portáteis.

Para ligar a um dispositivo Bluetooth, ligue primeiro a
funcionalidade Bluetooth no seu Tablet. Depois, quando ligar
pela primeira vez a um dispositivo Bluetooth, é necessário
"emparelhar" esse dispositivo com o seu Tablet para que ambos
os dispositivos saibam como ligar em segurança um ao outro.
Depois disso, ligam automaticamente.
Para prolongar a bateria entre carregamentos, desactive o
Bluetooth quando não o estiver a usar. Também pode ser
necessário desactivar o Bluetooth em alguns locais. O Bluetooth
é desactivado automaticamente quando muda para o modo de
Avião.
Os ícones da barra de sistema indicam o estado do Bluetooth.
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Activar ou desactivar o Bluetooth
1. Toque em
Settings (Definições) > Wireless & networks
(Wireless e redes).
2. Deslize o interruptor de Bluetooth para a posição "on" ou "off".

Mudar o nome Bluetooth do Tablet
O Tablet tem um nome Bluetooth genérico predefinido, que é
visível aos outros dispositivos Bluetooth quando liga a estes.
Pode alterar o nome para ser mais facilmente reconhecível.
1. Em Settings (Definições) > Wireless & networks (Wireless e
redes), certifique-se de que o Bluetooth está activado.
2. Toque em Bluetooth.
3. No ecrã do Bluetooth, toque no ícone Menu > Rename tablet
(Mudar o nome do Tablet).
4. Introduza o novo nome e toque em Rename (Mudar o nome).

Emparelhar o seu Tablet com um dispositivo Bluetooth
É necessário emparelhar o Tablet com um novo dispositivo antes
de ligar ao mesmo. Depois de emparelhar o Tablet a um dispositivo,
estes continuam emparelhados até os desemparelhar.
Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não estiver
listado, certifique-se de que este está ligado e configurado para
ser descoberto. Consulte a documentação fornecida com o
dispositivo para saber como o tornar passível de descoberta.
1. Em Settings (Definições) > Wireless & networks (Wireless e
redes), certifique-se de que o Bluetooth está activado.
2. Toque em Bluetooth. O Tablet procura e apresenta os IDs de
todos os dispositivos Bluetooth disponíveis ao alcance.
3. Se o Tablet parar de procurar antes de o dispositivo Bluetooth
estar pronto, toque em Search for devices (Procurar
dispositivos).
4. Toque no ID do dispositivo Bluetooth listado para proceder ao
emparelhamento.
MANUAL DO NEXUS 7

LIGAR A DISPOSITIVOS

62

Siga as instruções para concluir o emparelhamento. Se lhe
for solicitada uma senha, experimente introduzir 0000 ou
1234 (as senhas mais comuns), ou consulte a documentação
fornecida com o dispositivo.
Se o emparelhamento for bem sucedido, o Tablet estabelece
ligação ao dispositivo.

Ligar a um dispositivo Bluetooth
Depois de emparelhar a um dispositivo Bluetooth, pode ligar ao
mesmo manualmente, por exemplo, para trocar de dispositivo ou
para voltar a ligar quando este estiver ao alcance.
•

•

Em Settings (Definições) > Wireless & networks (Wireless
e redes) > Bluetooth, certifique-se de que o Bluetooth está
activado.
Na lista de dispositivos, toque num dispositivo emparelhado,
mas sem ligação activa.
Quando o Tablet e o dispositivo têm uma ligação activa, o
dispositivo é apresentado como ligado na lista.

Configurar ou desemparelhar um dispositivo Bluetooth
Alguns dispositivos Bluetooth têm vários perfis. Os perfis podem
incluir a capacidade de transmitir as suas conversas, reproduzir
música em estéreo, ou transferir ficheiros ou outros dados.
Pode seleccionar os perfis que pretende usar com o seu Tablet.
Também pode alterar o nome do dispositivo Bluetooth quando
este for apresentado no seu Tablet.
1. Em
Settings (Definições) > Wireless & networks (Wireless
e redes) > Bluetooth, certifique-se de que o Bluetooth está
activado.
2. Nas definições de Bluetooth, toque no ícone Definições, ao
lado do dispositivo Bluetooth que pretende configurar.
É apresentado um ecrã que lhe permite alterar o nome do
dispositivo, desemparelhá-lo, ou seleccionar perfis. Toque no
botão Retroceder quando terminar.
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Ligar a teclados, ratos e outros dispositivos
Pode ligar um teclado, um rato, ou até um joystick ou outro
dispositivo de entrada ao Tablet através de USB ou Bluetooth e
usá-lo como usaria num PC.
Pode ser necessário um adaptador para ligar o teclado ou
outro dispositivo à porta USB do Tablet. Para ligar mais de um
dispositivo USB em simultâneo, use um concentrador USB com
alimentação para reduzir o consumo da bateria do Tablet.
IMPORTANTE: A utilização de dispositivos externos, como
teclados via USB, pode originar um consumo considerável
da bateria, assim como a utilização contínua de um rato
por Bluetooth.
Emparelhe e ligue os dispositivos de entrada Bluetooth ao Tablet
da mesma forma que liga qualquer outro dispositivo Bluetooth.

Teclados
Além da introdução de texto, pode usar o teclado para navegar
pelas funcionalidades do Tablet:
•
•
•
•

Use as teclas de seta para seleccionar itens no ecrã.
Premir a tecla Retrocesso quando um item está seleccionado
é o equivalente a tocar nesse item.
Premir a tecla Escape é o equivalente a tocar no botão
Retroceder do Tablet.
Prima a tecla Tab ou Shift-Tab para mover de um campo para
outro num formulário, ou outro ecrã com vários campos de
texto.
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Rato
Quando liga um rato ao Tablet e mexe o rato, é apresentado um
cursor em forma de seta, tal como no computador.
•
•
•
•

Use o rato para mover o cursor.
Clicar, premir e arrastar com o botão do rato é o equivalente a
tocar, tocar continuamente e arrastar com o dedo.
Só é suportado um botão do rato.
Se o rato tiver trackball ou roda de deslocamento, pode usá-la
para desfilar na vertical e na horizontal.

Outros dispositivos de entrada
Pode ligar joysticks, comandos e outros dispositivos de entrada
ao Tablet. Se estes funcionarem sem controladores específicos
no seu PC, é muito provável que funcionem no Tablet. Contudo,
os jogos e outras aplicações devem ser concebidos para
suportar funcionalidades especiais do dispositivo de entrada,
como botões dedicados ou outros controlos, para poder usufruir
plenamente dos mesmos.

Ligar a um computador Windows através de
USB
Pode usar um cabo USB para ligar o Tablet a um computador
Windows e transferir música, imagens e outros ficheiros
bidireccionalmente. Esta ligação usa o protocolo MTP, que é
suportado pelas versões mais recentes do Windows.
Quando liga o Tablet à porta USB do seu computador, o
armazenamento USB é montado como uma unidade e é
apresentado no ecrã do computador. Agora pode copiar ficheiros
bidireccionalmente, como faria com qualquer outro dispositivo
externo.
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Quando terminar, ejecte o Tablet do Windows antes de desligar
o cabo USB.

Definições

Para alterar as opções de ligação por USB do Tablet,
aceda a Settings (Definições) > Device (Dispositivo)
> Storage (Armazenamento) > Menu > USB
computer connection (Ligação USB a computador).

Ligar a um computador Macintosh através de
USB
Pode usar um cabo USB para ligar o Tablet a um computador
com o Mac OS X e transferir música, imagens e outros ficheiros
bidireccionalmente.
Esta ligação usa o protocolo MTP, que não é suportado
nativamente pelo Mac OS X. Como tal, é primeiro necessário
instalar a aplicação gratuita Android File Transfer no seu
Macintosh. Também está disponível em www.android.com/
filetransfer, juntamente com instruções para a instalação.
Depois de instalar o Android File Transfer, proceda da seguinte
forma:
1. Se for a primeira vez que está a usar o Android File Transfer,
clique duas vezes sobre o mesmo para o executar.
Depois da primeira utilização, o Android File Transfer passa
a abrir automaticamente quando liga o dispositivo ao
computador.
2. Ligue o dispositivo ao computador por meio de um cabo USB.
O Android File Transfer é executado, se ainda não estiver em
execução, e abre uma janela que apresenta os conteúdos
do dispositivo, juntamente com os detalhes do espaço do
armazenamento na parte inferior da janela.
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Utilize esta janela da mesma forma que usa a janela Finder
(Localizador): abrir e fechar pastas, criar novas pastas e arrastar
ficheiros de e para a mesma e outras janelas Finder. Desligue o
cabo USB quando terminar.

Definições

Para alterar as opções de ligação por USB do Tablet,
aceda a Settings (Definições) > Device (Dispositivo)
> Storage (Armazenamento) > Menu > USB
computer connection (Ligação USB a computador).
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9

Gerir contas

Adicionar ou remover contas
Para aceder às definições aqui descritas, consulte
(Definições) > Accounts (Contas).

Settings

Pode usar várias Contas do Google e contas do Microsoft
Exchange ActiveSync no seu dispositivo. Também pode
conseguir adicionar outros tipos de contas, consoante as
aplicações. Algumas das que pode adicionar na secção Contas
das Definições, encontram-se descritas aqui. Outras, pode
adicionar por meio de uma aplicação que funcione com esse tipo
de contas. Por exemplo, pode adicionar contas de e-mail IMAP e
POP3 com a aplicação E-mail.

Adicionar uma conta
Para adicionar contas, pode ser necessário obter detalhes do
administrador de sistema relativamente ao serviço ao qual a
conta liga. Por exemplo, pode ser necessário saber o domínio da
conta ou o endereço do servidor.
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1. Aceda a Settings (Definições) > Accounts (Contas) > Add
account (Adicionar conta).
2. Toque no tipo de conta a adicionar.
3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
A maioria das contas requer um nome de utilizador e uma
palavra-passe, mas os detalhes dependem do tipo de conta e da
configuração do serviço a que está a ligar.
Consoante o tipo de conta, pode ser-lhe solicitado que configure
os tipos de dados que pretende sincronizar, nome da conta e
outros detalhes.
Quando terminar, a conta é adicionada em um de dois locais:
•
•

As Contas do Google são apresentadas em Settings
(Definições) > Accounts (Contas) > Google.
As restantes contas são apresentadas em Settings
(Definições) > Accounts (Contas).

Remover uma conta
Pode remover qualquer conta e todas as informações associadas
à mesma do seu dispositivo, incluindo e-mail, contactos,
definições, etc.
Para remover uma Conta do Google, toque no nome da mesma
em Settings (Definições) > Accounts (Contas) ou Settings
(Definições) > Accounts (Contas) > Google, depois em
Menu >
Remove account (Remover conta).
Para qualquer outro tipo de conta, aceda a Settings (Definições)
> Accounts (Contas) > nome_da_conta e procure a opção Remove
(Remover).

Configurar as opções de sincronização
Para aceder às definições de sincronização das Contas do
Google, consulte
Settings (Definições) > Accounts (Contas)
> Google.
Agora pode configurar as opções de sincronização de qualquer
aplicação. Também pode decidir que tipo de dados sincronizar
para cada conta.
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Para algumas contas, a sincronização é bidireccional; as
alterações que fizer às informações no seu dispositivo são
efectuadas na cópia dessas informações na Internet. A sua Conta
do Google funciona desta forma. Outras contas só suportam a
sincronização unidireccional: as informações no dispositivo
móvel são apenas de leitura.
Algumas aplicações, como o Gmail e o Calendário, têm definições
de sincronização independentes que proporcionam um controlo
mais específico. Por exemplo, para controlar a sincronização de
mensagens na aplicação Gmail, toque em
Menu > Manage
labels (Gerir marcadores), toque num marcador, e depois em
Sync messages (Sincronizar mensagens).

Configurar a sincronização automática para todas as
aplicações
Para controlar a sincronização automática de todas as
aplicações que a usam, aceda a Settings (Definições) > Data
usage (Utilização de dados)>
Menu e marque ou desmarque
a opção Auto-sync data (Sincronizar dados automaticamente).
Se desactivar a sincronização automática, será necessário
sincronizar manualmente para receber mensagens, e-mails e
outras informações recentes, e não receberá notificações quando
ocorrer uma actualização de informações. Por exemplo, as
alterações que fizer na aplicação Pessoas são automaticamente
efectuadas nos Contactos do Google na Internet.
Se esta opção não estiver marcada, pode usar as ferramentas
da aplicação para sincronizar os dados manualmente. Também
pode sincronizar manualmente para receber mensagens, e-mails
e outras informações recentes. A desactivação da sincronização
automática pode ajudar a prolongar a duração da bateria, mas
impede que receba notificações quando ocorrerem actualizações
de informação.
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Configurar as definições de sincronização de Contas do
Google
Para ajustar as definições de sincronização de uma Conta do
Google individual:
1. Aceda a Settings (Definições) > Personal (Pessoal) > Accounts
(Contas) > Google.
indica que algumas ou todas as informações da conta
estão configuradas para sincronizar automaticamente.
indica que nenhuma informação da conta está
configurada para sincronizar automaticamente.
2. Toque na conta cujas definições de sincronização pretende
alterar.
3. É aberto o ecrã das Definições de sincronização com uma lista
dos tipos de informação que a conta pode sincronizar.
4. Marque ou desmarque os itens conforme pretender.
A desmarcação de uma opção não remove as informações do seu
dispositivo; apenas impede que estas sejam sincronizadas com
a versão na Internet.

Sincronizar uma Conta do Google manualmente
1. Aceda a Settings (Definições) > Accounts (Contas) > Google.
2. Toque na conta cujos dados pretende sincronizar.
3. Toque em
Menu > Sync now (Sincronizar agora).

Alterar as opções de cópia de segurança e de
restauro
Para consultar as definições aqui descritas, aceda a
Settings
(Definições) > Backup & reset (Cópia de segurança e restauro).
Pode efectuar cópias de segurança das definições e outros
dados associados a uma ou mais Contas do Google. Se precisar
de substituir ou repor as predefinições, pode restaurar os dados
de qualquer conta para a qual tenha efectuado uma cópia de
segurança.
Estão disponíveis as seguintes opções:
•

Back up my data (Efectuar cópia de segurança dos meus
dados). Se marcar esta opção, uma grande variedade de
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•

•

•

dados pessoais é salvaguardada automaticamente em cópia
de segurança, incluindo as suas palavras-passes de Wi-Fi, os
marcadores do Chrome, uma lista das aplicações que tenha
instaladas no Google Play, as palavras que adicionou ao
dicionário usado no teclado virtual, e a maioria das definições
personalizadas. Algumas aplicações de terceiros também
podem tirar partido desta funcionalidade, para que possa
restaurar os dados se reinstalar uma aplicação.
Se desmarcar esta opção, os dados deixam de ser
salvaguardados e quaisquer cópias de segurança existentes
são eliminadas dos servidores da Google.
Backup account (Efectuar cópia de segurança de conta).
Apresenta as Contas do Google cujas informações são
salvaguardadas É necessário iniciar sessão com uma ou
mais destas contas num dispositivo novo ou restaurado para
recuperar as informações associadas.
Para adicionar uma nova conta, toque em Backup account
(Efectuar cópia de segurança de conta) > Add account
(Adicionar conta).
Automatic restore (Restauro automático). Marque esta opção
para restaurar as definições e outros dados ao reinstalar uma
aplicação. Esta funcionalidade requer que tenha efectuado
cópia de segurança dos dados com a sua Conta do Google e
que a aplicação esteja a usar o serviço de cópia de segurança.
Factory data reset (Reposição das predefinições originais).
Toque nesta nesta opção, depois em Reset tablet (Repor
o Tablet) para eliminar todos os seus dados pessoais do
armazenamento interno do Tablet, incluindo as informações
associadas à sua Conta do Google, quaisquer outras contas,
as definições do sistema e das aplicações, aplicações
transferidas, e a sua música, fotografias, vídeos e outros
ficheiros.
Após a reposição do Tablet, será necessário introduzir
as mesmas informações solicitadas quando procedeu à
configuração inicial do Tablet. Se tiver efectuado cópias de
segurança dos dados para uma Conta do Google, uma opção
apresentada durante o processo de configuração permite que
as restaure.

Algumas aplicações de terceiros também utilizam o serviço de
cópia de segurança; portanto, se reinstalar uma, as definições e
dados da mesma são restaurados.
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10

Segurança do Tablet

Configurar o bloqueio do ecrã
Dependendo da forma como usar o Tablet, pode querer configurar
uma forma de bloqueio automático do ecrã para evitar acessos
não autorizados. Se tiver configurado um bloqueio, o ecrã
bloqueia quando o Tablet entra no modo de suspensão.
Se o Tablet estiver a reproduzir música aquando do bloqueio
do ecrã, pode continuar a ouvir ou pausar a selecção sem
desbloquear.
Para ajustar as definições de bloqueio:
1. Aceda a
Settings (Definições) > Personal (Pessoal) >
Security (Segurança) > Screen lock (Bloqueio do ecrã).
2. Toque no tipo de bloqueio que pretende e siga as instruções
apresentadas no ecrã.
Se tiver configurado um bloqueio anteriormente, deverá introduzir
o padrão, PIN, ou palavra-passe para desbloquear as definições
de bloqueio.
Pode escolher entre as seguintes opções de bloqueio, listadas
por ordem aproximada de segurança:
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•
•

Slide (Deslizar) não proporciona qualquer protecção, mas
permite-lhe aceder rapidamente ao ecrã Principal, ou abrir a
Câmara e começar a tirar fotografias rapidamente.
Face Unlock (Desbloqueio facial) permite-lhe desbloquear o
Tablet ao olhar para ele. Esta é a opção de bloqueio menos
segura.
DICA: O Desbloqueio facial permite-lhe desbloquear
o Tablet ao olhar para o ecrã. Depois de configurar
o Desbloqueio Facial, vá a Settings (Definições) >
Personal (Pessoal) > Security (Segurança) para mais
duas definições adicionais: Improve face matching
(Melhorar a correspondência facial) e Liveness check
(Verificação de vivacidade).Use estas opções para
tornar o Desbloqueio Facial mais fiável e seguro.

•
•
•

Pattern (Padrão) permite-lhe desenhar um padrão simples
com o dedo para desbloquear o Tablet. Esta opção é
ligeiramente mais segura do que o Desbloqueio facial.
PIN requer quatro ou mais números. Os PINs mais compridos
tendem a ser mais seguros.
Password (Palavra-passe) requer quatro ou mais letras ou
números. Esta é a opção mais segura, desde que crie uma
palavra-passe forte.

Dicas de palavra-passe: Para maior segurança, especifique uma
palavra-passe que:
•
•
•

Tenha um mínimo de 8 caracteres
Seja uma mistura de números, letras e símbolos especiais.
Não contenha quaisquer palavras ou orações reconhecíveis.
Para alterar a forma como o Tablet entra no modo
de suspensão, aceda a Settings (Definições) >
Device (Dispositivo) > Display (Visualização) >
Sleep (Suspensão).
Definições

Para ver as palavras-passe durante a introdução,
aceda a Settings (Definições) > Personal (Pessoal)
> Security (Segurança) > Make passwords visible
(Tornar as palavras-passe visíveis).
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Encriptar o Tablet
Pode encriptar todos os dados no Tablet: Contas do Google,
dados de aplicações, música e outros ficheiros multimédia,
informações transferidas, etc. Se o fizer, deverá introduzir um
PIN numérico ou palavra-passe sempre que ligar o Tablet. Tenha
em atenção que este PIN ou palavra-passe será o mesmo para
desbloquear o Tablet sem encriptação, e não pode ser definido
independentemente.

ATENÇÃO: A encriptação é irreversível. A única forma de
regressar a uma configuração de Tablet não encriptado é
efectuando uma reposição dos dados predefinidos originais, o que apaga todos os dados.

A encriptação proporciona protecção adicional para o caso de o
Tablet ser roubado e pode ser necessária ou recomendada em
algumas organizações. Consulte o administrador do seu sistema
antes de activar esta opção. Por vezes, o PIN ou palavra-passe
que definir para a encriptação é controlado pelo administrador
do sistema.
Antes de activar a encriptação, prepare o Tablet da seguinte
forma:
1.
2.
3.
4.

Defina um PIN ou palavra-passe de bloqueio do ecrã.
Carregue a bateria.
Ligue o Tablet à alimentação de rede eléctrica.
Agende uma hora ou mais para o processo de encriptação:
não deverá interromper o processo, ou perderá alguns ou
todos os seus dados.

Quando estiver pronto para activar a encriptação:
1. Toque em Settings (Definições) > Personal (Pessoal) >
Security (Segurança) > Encryption (Encriptação) > Encrypt
tablet (Encriptar o Tablet).
2. Leia atentamente as informações relativas à encriptação.
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O botão Encrypt tablet (Encriptar Tablet) estará desvanecido
se a bateria não estiver carregada, ou se o Tablet não estiver
ligado à alimentação de rede eléctrica. Se mudar de ideias em
relação à encriptação do Tablet, toque no botão Retroceder.
AVISO: Se interromper o processo de encriptação,
perderá dados.
3. Toque em Encrypt tablet (Encriptar o Tablet).
4. Introduza o PIN ou palavra-passe de bloqueio do ecrã e toque
em Continue (Continuar).
5. Toque novamente em Encrypt tablet (Encriptar o Tablet).
O processo de encriptação inicia e é apresentado o respectivo
progresso. A encriptação pode demorar uma hora ou mais e o
Tablet pode reiniciar várias vezes durante esse tempo.
Quando o processo de encriptação estiver concluído, ser-lhe-á
pedido que introduza o PIN ou palavra-passe.
Subsequentemente, deverá introduzir o PIN ou palavra-passe,
sempre que ligar o Tablet, para o desencriptar.

Trabalhar com certificados
Pode usar certificados digitais para identificar o dispositivo
para uma variedade de propósitos, incluindo acesso a redes
VPN ou Wi-Fi, assim como para autenticação em servidores por
aplicações como o E-mail ou o Chrome. Para usar um certificado
para identificar o seu dispositivo, deverá obtê-lo através do seu
administrador do sistema e instalá-lo no armazenamento de
credenciais fiáveis do dispositivo.
O Android suporta certificados X.509 de codificação DER,
guardados em ficheiros com a extensão .crt ou .cer. Se o ficheiro
do certificado tiver uma extensão .der ou outra, deverá aterá-la
para .crt ou .cer, caso contrário não o poderá usar.
O Android também suporta certificados X.509 guardados em
ficheiros de armazenamento de chaves PKCS#12 com extensão
MANUAL DO NEXUS 7

SEGURANÇA DO TABLET

76

.p12 ou .pfx. Se o armazenamento da chave tiver outra extensão,
deverá alterá-la para .p12 ou .pfx ou não poderá instalá-lo. Ao
instalar um certificado a partir de um armazenamento de chave
PKCS#12, o Android também instala qualquer chave privada
associada, ou certificados de autoridades de certificação.

Instalar certificados de clientes e CA
Para instalar um certificado a partir do armazenamento interno
do Tablet:
1. Copie o certificado ou armazenamento de chave no
computador para a raiz do armazenamento interno do
dispositivo (ou seja, não para uma pasta).
2. Toque em
Settings (Definições) > Personal (Pessoal) >
Security (Segurança) > Credential storage (Armazenamento
de credenciais) > Install from storage (Instalar a partir do
armazenamento).
3. Toque no nome do ficheiro do certificado ou armazenamento
de chave para o instalar. Só são apresentados os certificados
que ainda não tenha instalado.
4. Se solicitado, introduza a palavra-passe do armazenamento
da chave e toque em OK.
5. Introduza um nome para o certificado e toque em OK.
Regra geral, um certificado CA incluído num certificado de
um cliente é instalado em simultâneo. Também pode instalar
certificados CA individuais efectuando os mesmos passos.
Se ainda não definiu um padrão, PIN, ou palavra-passe para o
dispositivo, ser-lhe-á solicitado que o faça. O tipo de bloqueio
aceitável pode ser predeterminado pelo administrador do
sistema.
Agora pode usar o certificado que instalou ao ligar a uma rede
segura, ou para autenticação de um cliente junto do E-mail,
Chrome, e aplicações de terceiros. Após a instalação com êxito
do certificado, a cópia no armazenamento é eliminada.
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IMPORTANTE: As aplicações como o E-mail que
suportam certificados permitem-lhe instalar certificados
directamente a partir da aplicação. Para mais informações,
consulte a Ajuda ou outras instruções disponibilizadas
com essa aplicação.

Trabalhar com certificados CA
Se um certificado CA (Autoridade de Certificação) for
comprometido, ou se a sua organização não quiser confiar no
mesmo, pode desactivar e removê-lo. Para o fazer, siga estes
passos:
1. Toque em
Settings (Definições) > Personal (Pessoal) >
Security (Segurança) > Credential storage (Armazenamento
de credenciais) >Trusted credentials (Credenciais fiáveis). O
ecrã das credenciais fiáveis tem dois separadores:
System (Sistema) apresenta certificados CA (Autoridade de
Certificação) que estão permanentemente instalados na ROM
do Tablet.
User (Utilizador) apresenta quaisquer certificados CA que
o utilizador tenha instalado; por exemplo, no processo de
instalação de um certificado de cliente.
2. Para examinar os detalhes de um certificado CA, toque no
nome do mesmo.
Um ecrã apresenta os detalhes.
3. Para remover ou desactivar um certificado CA, desfile até ao
final do ecrã de detalhes e toque em Disable (Desactivar) para
os certificados do sistema, ou Remove (Remover) para os
certificados do utilizador.
Ao desactivar um certificado CA do sistema, o botão na parte
inferior do ecrã de detalhes muda para Enable (Activar), para
que possa activar o certificado novamente, se necessário.
Ao remover um certificado CA instalado pelo utilizador, este
desaparece definitivamente e deverá ser reinstalado se voltar
a precisar dele.
4. Na janela de confirmação apresentada, toque em OK.
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11

Acessibilidade

Visão geral da acessibilidade
As funcionalidades de acessibilidade do Tablet facilitam a
utilização do dispositivo para utilizadores com deficiências
visuais:
TalkBack é um serviço de leitura do ecrã pré-instalado fornecido
pela Google. Usa feedback oral para descrever os resultados
de acções, como a abertura de uma aplicação, e acções, como
notificações.
Explore by Touch (Exploração por toque) é uma funcionalidade do
sistema que trabalha com o TalkBack, permitindo que toque no
ecrã do Tablet e ouça o que está sob o dedo graças ao feedback
oral. Esta funcionalidade é prática para utilizadores invisuais.
Accessibility settings (Definições de acessibilidade) permitemlhe modificar as opções de visualização e de som do Tablet, como
aumentar o tamanho da letra, alterar a velocidade a que o texto é
lido, e muito mais.
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Utilizadores com visão limitada
Se tiver visão limitada e não pretender usar a funcionalidade
Exploração por toque, aceda a support.google.com/nexus para
consultar o conteúdo da Ajuda formatado para utilizadores
amblíopes. Pode facilitar a leitura e a navegação deste material
aumentando o tamanho do texto - basta aceder a Settings
(Definições) > Accessibility (Acessibilidade) e marcar a opção
Large text (Texto grande).

Definições associadas
•
•

Para ver as definições de Acessibilidade, aceda a Settings
(Definições) > Accessibility (Acessibilidade).
Para controlar o feedback oral e outros comportamentos
do TalkBack, aceda a Settings (Definições) > Accessibility
(Acessibilidade) > TalkBack e toque em Settings (Definições)
no canto superior direito do ecrã.

Gestos de acessibilidade para o Android 4.1
(Jelly Bean)
Quando o Talkback e a Exploração por toque estão activados,
pode usar gestos simples para navegar pelo Nexus 7:
•
•
•
•
•
•
•

Arrastar um dedo. Para wxplorar o ecrã e ouvir feedback oral
do que está a ser tocado.
Tocar duas vezes em qualquer área do ecrã. Abre ou desactiva
o item que tocou em último.
Deslizar para cima ou para baixo com dois dedos. Para desfilar
em listas.
Deslizar para a esquerda ou para a direita com dois dedos.
Para mudar de página e ecrã.
Deslizar para a direita (ou para baixo) com um dedo. Para
passar ao item seguinte.
Deslizar para a esquerda (ou para cima) com um dedo. Para
passar ao item anterior.
Deslizar para baixo e depois para cima num movimento
contínuo. Transição para o nível de leitura seguinte aquando
da leitura de blocos de texto, depois deslize para a direita para
avançar a leitura ou para a esquerda para retroceder.
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•

•
•

Deslizar para cima e depois para baixo num movimento
contínuo. Transição para o nível de leitura anterior aquando
da leitura de blocos de texto, depois deslize para a direita para
avançar a leitura ou para a esquerda para retroceder.
Deslizar para a direita e depois para a esquerda num
movimento contínuo. Passar para a página seguinte.
Deslizar para a esquerda e depois para a direita num
movimento contínuo. Passar para a página anterior.

Enquanto explora com um dedo, pode usar outro dedo para tocar
duas vezes para abrir uma aplicação, widget, etc.

IMPORTANTE: A forma como estes gestos são
interpretados é específica do TalkBack. Outros serviços de
acessibilidade podem usar os mesmos gestos para acções
diferentes

Gestos simplificados no TalkBack
Nota: Estes gestos só funcionam quando a Exploração por toque
está activada.
O Talkback possui gestos simplificados para o ajudar a
regressar ao ecrã Principal, retroceder, entre outras acções.
Para experimentar estes gestos simplificados, deslize num
movimento contínuo.
•
•
•
•

Para cima e para a direita Abrir notificações
Para cima e para a esquerda Botão de Início
Para baixo e para a direita Botão de aplicações recentes
Para baixo e para a esquerda Botão Retroceder

Pode modificar os gestos simplificados e as acções associadas
no TalkBack acedendo a Settings (Definições) > Accessibility
(Acessibilidade) > TalkBack > Settings (Definições) > Manage
shortcut gestures (Gerir gestos simplificados).
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Configurar o Tablet
O Nexus 7 integra o seguinte hardware:
•
•
•
•
•

Botão de alimentação/tecla de bloqueio. O botão de
alimentação está localizado do lado direito do Tablet.
Volume. A tecla de Volume está directamente abaixo do botão
de Alimentação.
Câmara anterior. A câmara está localizada ao centro da zona
superior do ecrã.
Porta micro USB. A porta USB está na parte inferior do Tablet.
Entrada de auscultadores. A entrada de auscultadores está no
canto inferior direito do Tablet.

Quando ligar o seu Tablet pela primeira vez, ser-lhe-á apresentado
um ecrã de Boas-vindas.
•

•
•

Para ligar o Talkback e a Exploração por toque, coloque dois
dedos ligeiramente afastados sobre o ecrã. Ouvirá feedback
oral quando o Tablet reconhecer o gesto. Mantenha os dedos
nessa posição durante mais dois segundos para activar o
Talkback e a Exploração por toque. Despois de activar estas
funcionalidades, é iniciado o tutorial da Exploração por toque,
dando-lhe a oportunidade de experimentar a navegação no
Android. Quando tiver concluído o tutorial, o Tablet apresenta
o ecrã de Boas-vindas novamente.
Para escolher outro idioma, deslize o dedo para a direita e
toque duas vezes no menu.
Para concluir a configuração do Tablet, deslize o dedo para
a direita e toque duas vezes em Start (Iniciar) na direcção do
centro do ecrã.

Uma série de ecrãs irá guiá-lo pelo processo de configuração.
Quando solicitado, pode iniciar sessão com o endereço de e-mail
e a palavra-passe da sua Conta do Google. Quando iniciar sessão
com uma Conta do Google, todos endereços de e-mail, contactos,
eventos do calendário e outros dados associados a essa conta
serão automaticamente sincronizados com o seu Tablet. Se
tiver várias Contas do google, poderá adicionar as restantes mais
tarde.
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Camadas
Depois de concluir o processo de configuração, encontrará
várias camadas de informação que explicam como usar as várias
funcionalidades do Tablet. Para dispensar uma camada, deslize
o dedo para a direita e toque duas vezes em OK.

Usar o TalkBack
O Talkback providencia feedback oral para o ajudar a navegar
pelo Tablet, descrevendo aquilo em que toca e activa.
Nota: É necessária a assistência de um utilizador visual para
ajudar um utilizador invisual a activar o Talkback, se este não
tiver sido activado durante a configuração inicial.
Para activar ou desactivar o Talkback:
1. Aceda a Settings (Definições) > Accessibility (Acessibilidade)
> Google.
2. Deslize o interruptor do TalkBack para a posição On ou Off.
3. Toque em OK para activar o TalkBack.
4. Quando inquirido se pretende activar a Exploração por toque,
toque em OK apenas se quiser alterar a forma como o Tablet
funciona e pretender que o Tablet descreva cada item em que
o seu dedo toca no ecrã.
Ao activar o Talkback, o feedback oral inicia imediatamente. À
medida que navega pelo Tablet, o Talkback descreve as suas
acções e alerta-o de notificações e outras ocorrências.
Se também activar a Exploração por toque, a deslocação do dedo
sobre o ecrã activa uma descrição de cada item em que toca.
Tocar duas vezes activa o último item mencionado, e deslizar com
dois dedos efectua acções de deslizamento que normalmente só
requerem um dedo.
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Alterar as definições do TalkBack
Para modicar as definições do TalkBack, aceda a Settings
(Definições) > Accessibility (Acessibilidade) > TalkBack, depois
toque duas vezes sobre Settings (Definições) no canto superior
direito.

Quando falar
•
•
•

Speech volume (Volume do feedback). Pode configurar este
valor como percentagem do volume de multimédia.
Use pitch changes (Usar mudanças de tom). Marque para falar
o feedback do teclado num tom mais baixo.
Speak when screen is off (Dizer quando o ecrã está desligado).
Marque para activar o feedback oral relativo à suspensão do
ecrã.

Definições de feedback
•
•

Sound feedback (Feedback do som). Marque para controlar os
sons da navegação.
Sound volume (Volume do som). Disponível quando a opção
Sound feedback (Feedback do som) está marcada. Pode
configurar este valor como percentagem do volume de
multimédia.

Exploração por toque
•
•

Launch “Explore by touch” tutorial (Executar o tutorial da
"Exploração por toque").
Manage shortcut gestures (Gerir os gestos simplificados).
Permite-lhe atribuir as operações que os vários gestos
accionam.

Controlar a velocidade do Texto-para-voz
Para controlar a velocidade do discurso do TalkBack, aceda a
Settings (Definições) > Accessibility (Acessibilidade) > Textto-speech output (Saída de texto-para-voz) > Speech rate
(Velocidade do discurso).
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Gerir o volume do Talkback
Para alterar as definições de volume do TalkBack, aceda a
Settings (Definições) > Sound (Som) > Volumes (Volumes). Use
o cursor de Music, video, games & other media (Música, Vídeo,
Jogos e outros itens multimédia) para alterar o nível de volume.
Também pode usar o controlo do volume do lado direito do Tablet
quando ouvir o feedback oral.

Melhorar a acessibilidade na Internet
Para ter suporte integral de acessibilidade para produtos como
o Gmail e o Chrome, terá de activar a opção Enhance web
accessibility (Melhorar a acessibilidade na Internet). Aceda a
Settings (Definições) > Accessibility (Acessibilidade) > Enhance
web accessibility (Melhorar acessibilidade na Internet), e toque
duas vezes em Allow (Permitir). Isto permite que as aplicações
instalem scripts que tornam o conteúdo na Internet mais
acessível.

Usar a Exploração por Toque com o TalkBack
Quando o Talkback está activado, tem a opção de usar a
funcionalidade de Exploração por toque. A Exploração por toque
permite-lhe arrastar o dedo lentamente sobre o ecrã e descreve
cada item em que o dedo toca.
O Talkback deve estar activado para que a Exploração por toque
esteja disponível. Quando activa o Talkback pela primeira vez,
receberá uma solicitação para activar a Exploração por toque.
Importante: Se optar por não activar a Exploração por toque ao
activar o Talkback, pode activar essa solicitação novamente
desactivando e voltando a activar o Talkback. Aceda a Settings
(Definições) > Accessibility (Acessibilidade) > TalkBack, depois
deslize o interruptor do TalkBack para a posição Off. Repita o
processo para activar o Talkback. Depois de activar a Exploração
por toque, não a poderá desactivar independentemente do
Talkback a menos que efectue uma reposição do Tablet para as
predefinições originais.
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Cada acção que efectuar com o dedo é reportada pelo feedback
oral, assim como por sons (se activados).
Para navegar pelo Tablet usando a Exploração por toque, pode:
•
•

Explorar o ecrã usando um dedo para ouvir quais os ícones
e botões que estão no ecrã e que podem ser seleccionados.
Depois de encontrar os ícones e botões, toque duas vezes
em qualquer área do ecrã para abrir as aplicações, menus e
outros itens.

Para saber mais sobre os gestos que pode usar com o TalkBack
e a Exploração por toque, visite “Gestos de acessibilidade para o
Android 4.1 (Jelly Bean)” na página 80.
Tutorial recomendado: Para saber mais sobre a Exploração
por toque, aceda a Settings (Definições) > Accessibility
(Acessibilidade) > TalkBack > Settings (Definições) > Launch
“Explore by touch” tutorial (Executar o tutorial da "Exploração por
toque").

Definições de acessibilidade
Para modificar as definições de Acessibilidade do Tablet, aceda a
Settings (Definições) > Accessibility (Acessibilidade).
É apresentada uma lista de opções:
•
•

•

TalkBack. Controla o feedback oral para utilizadores com
deficiência visual.
Large text (Texto grande). Marque para aumentar o tamanho
do texto em todos os ecrãs do Tablet. (Para utilizadores
amblíopes)
Esta opção altera o tamanho da letra para o maior disponível.
Para um controlo mais específico do tamanho das letras,
aceda a Settings (Definições) > Display (Visualização) >
Font size (Tamanho das letras). Tenha em atenção que esta
definição não se aplica à aplicação do Google Chrome - esta
tem o seu próprio controlo de escala.
Auto-rotate screen (Rodar o ecrã automaticamente). Marque
para o ecrã rodar automaticamente quando muda a orientação
do Tablet.
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•

•
•

•

Speak passwords (Dizer as palavras-passe). Marque para
receber feedback oral enquanto digita palavras-passe.
Se esta opção não estiver marcada, necessitará de
auscultadores para ouvir as letras que digitar para as
palavras-passe.
Text-to-Speech output (Saída de texto-para-voz). Permite-lhe
especificar os detalhes do componente de texto-para-voz e a
velocidade do discurso.
Touch & hold delay (Temporização de toque contínuo).
Permite-lhe ajustar a temporização necessária para que o
Tablet reconheça que está a tocar continuamente sobre um
item (por exemplo, para mover uma aplicação para o ecrã
Principal).
Enhance web accessibility (Melhorar a acessibilidade
na Internet). Active esta opção para que o Chrome-Vox
providencie feedback oral enquanto navega e interage com
sítios Web e aplicações.
Para garantir que as aplicações de acessibilidade
especializada funcionam devidamente no Tablet, não se
esqueça de activar esta opção.

Navegar pelo ecrã Principal
Nota: Estas instruções assumem que tenha activado a
Exploração por toque.
Na parte inferior do ecrã, encontra três botões de Navegação.
Estes estão constantemente presentes. Independentemente
do que estiver a fazer no Tablet, pode sempre regressar ao ecrã
Principal, ou regressar aos ecrãs anteriores:
•
•
•

Retroceder. Abre o ecrã anterior em que esteve, mesmo que
tenha sido outra aplicação. Quando retrocede até ao ecrã
Principal, não é possível retroceder mais.
Início. Abre o ecrã Principal. Se estiver a visualizar um ecrã
Principal esquerdo ou direito, abre o ecrã Principal central.
Aplicações recentes. Abre uma lista de imagens em miniatura
de aplicações que utilizou recentemente. Para abrir uma
aplicação, toque nela e dê dois toques. Para remover uma
miniatura da lista, use dois dedos para a arrastar para a
esquerda ou para a direita.
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Após algum tempo de inactividade, estes botões podem encolher
para pontos ou esvanecer, consoante a aplicação em utilização.
Para os reactivar, toque duas vezes sobre a sua localização
aproximada.
Pode usar gestos simples para activar os botões de Navegação
e aceder às suas notificações. Deslize o dedo num movimento
contínuo:
•
•
•
•

Para cima e para a direita. Abrir notificações
Para cima e para a esquerda. Botão de Início
Para baixo e para a direita. Botão de aplicações recentes
Para baixo e para a esquerda. Botão Retroceder

Imediatamente acima dos botões de Navegação, encontra a
barra de Favoritos. As aplicações que colocar na barra estão
disponíveis em qualquer ecrã Principal.
O ícone das Aplicações ao centro é permanente. Encontre-o e
toque duas vezes sobre o mesmo para abrir todas as aplicações
e widgets.
O ecrã Principal pode conter ícones de aplicações e widgets,
juntamente com pastas.
•
•

Para abrir uma aplicação, pasta, ou widget, encontre primeiro
o ícone respectivo e toque duas vezes sobre o mesmo.
Para aceder a ecrãs Principais adicionais, deslize o dedo para
a esquerda e depois para a direita, ou para a direita e depois
para a esquerda, ou para a esquerda, ou para a direita usando
os dois dedos.

Na parte superior do ecrã, encontra a barra de estado:
•

Os ícones de estado à esquerda indicam as aplicações que lhe
enviaram notificações—por exemplo, se uma mensagem tiver
chegado, ou se tiver chegado a hora de uma reunião. Se tiver
o Talkback ou outro serviço de acessibilidade em execução,
este ditará a notificação quando esta for apresentada.

•

Para encontrar as suas notificações, use dois dedos para abrir
o painel de notificações a partir da parte superior do ecrã,
ou deslize o dedo para cima e para a direita num movimento
contínuo.
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•

Os ícones do sistema à direita do ecrã apresentam a potência
da ligação sem fios e de rede actuais, o nível de carga da
bateria, a hora, entre outras informações.

A Pesquisa do Google, imediatamente abaixo dos ícones de
estado e do sistema, permitem-lhe efectuar pesquisas no Tablet
ou na Internet. Encontre a Pesquisa e toque duas vezes para
introduzir os termos da pesquisa, ou a Pesquisa de voz para os
ditar.

Experimentar o Google Play
Nota: Estas instruções assumem que tenha activado o Talkback
e a Exploração por toque.
O Google Play junta todos os seus conteúdos preferidos num
mesmo local - filmes, livros, música, revistas, aplicações e muito
mais - para que possa aceder aos mesmos a partir de qualquer
dispositivo.

Usar os widgets do Google Play
Estes widgets estão disponíveis nos ecrãs Principais:
•
•

Recomendado no Play: Sugere música, filmes e outros
conteúdos que lhe poderão interessar. Encontre a sugestão e
toque duas vezes para saber mais sobre a mesma.
Aplicações recomendadas: Aplicações recomendadas que
pode adicionar ao ecrã Principal. Encontre a recomendação e
toque duas vezes para saber mais sobre a mesma.

Para remover o widget, toque duas vezes e toque continuamente
ao segundo toque, depois arraste-o para para o ícone Remover
no topo do ecrã.
Para adicionar outro widget do Google Play, encontre o ícone
das Aplicações e toque duas vezes, depois toque em Widgets
e deslize o dedo a partir da direita até encontrar a que procura.
Depois toque duas vezes e toque continuamente ao segundo
toque, e liberte na localização do ecrã Principal que pretender.
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Faça compras no Google Play
Para abrir a aplicação da Loja do Google Play, encontre e toque
duas vezes no ícone da Play Store no barra de Favoritos na parte
inferior de cada ecrã Principal.
A maioria dos itens que adquire no Google Play são acessíveis
a partir do computador e de qualquer dispositivo móvel
Android. (As aplicações Android são uma excepção - só podem
ser executadas em dispositivos Android). Inicie sessão em
play.google.com para usufruir de entretenimento em qualquer
lado.

Encontre os seus conteúdos
Se tiver feito compras no Google Play anteriormente, terá acesso
automático a esses conteúdos no Nexus 7 - basta iniciar sessão
com a mesma conta que usou para adquirir o conteúdo.
Pode aceder ao conteúdo por meio de qualquer ícone do Google
Play na barra de Favoritos, incluindo livros, revistas, filmes e
música. (Nota: para ler revistas no modo de texto, consulte Ler no
modo de texto no final desta secção.)
Ou, encontre o ícone da Play Store e toque duas vezes para abrir o
Google Play. No canto superior direito, à esquerda dos ícones do
Menu e da Pesquisa, encontra o ícone My Library correspondente
à secção do Google Play que está a visualizar. Por exemplo,
enquanto consulta a secção de Filmes e TV, verá o ícone da
aplicação Google Play Movies, que o redirecciona para a secção
My Movies & TV:
Pode aceder rapidamente aos seus conteúdos desta forma, a
partir da aplicação da Loja do Google Play, mesmo que os tenha
comprado no Google Play com outro telemóvel ou Tablet. Se
utilizar um novo dispositivo, todo o seu conteúdo multimédia
estará à sua espera aqui, quando o ligar e iniciar sessão.

Definições do Google Play
Para ajustar as definições do Google Play, mudar de conta, ou
obter ajuda, escolha a opção que pretende a partir do Menu no
canto superior direito.
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O ecrã das Definições do Google Play permite-lhe controlar
quando recebe notificações de actualizações de aplicações e
jogos, limpar o seu histórico de pesquisa e activar controlos do
utilizador. Para filtrar as aplicações Android com base no nível
de maturidade, ou solicitar um PIN antes de completar qualquer
compra, encontre e toque duas vezes em Content filtering
(Filtragem de conteúdo) ou Set or change PIN (Definir ou alterar
PIN).
Para informações mais detalhadas sobre o Google Play, visite
support.google.com/googleplay.

Usar o Gmail
Nota: Estas instruções assumem que tenha activado o Talkback,
a Exploração por toque e a Melhoria de acessibilidade na Internet.

Ler as suas mensagens
•

A partir de um ecrã Principal ou de Aplicações, encontre a
aplicação Gmail e toque duas vezes para a abrir. O Gmail abre
na caixa de entrada.

Para ouvir os assuntos das suas conversas, deslize o dedo para a
direita ou para baixo. Quando encontrar uma conversa que queira
ouvir:
•
•

Toque duas vezes para a abrir. Se tiver optado pela melhoria
da acessibilidade à Internet,pode tocar uma vez para ouvir a
conversa.
Para retroceder para a caixa de entrada, encontre o ícone do
Gmail na parte superior do ecrã e toque duas vezes.
OU
Usando os botões de Navegação na parte inferior do ecrã,
encontre e toque duas no botão Retroceder, ou deslize o dedo
para baixo e depois para a esquerda num movimento contínuo.

Compor e enviar uma mensagem
1. A partir de uma lista de conversas, encontre o ícone Compor
na parte superior do ecrã e toque duas vezes.
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2. Para usar o teclado para preencher os campos To (Para),
Subject (Assunto), e Compose email (Compor e-mail), deslize o
dedo pelo teclado e levante o dedo sobre a tecla seleccionada
para introduzir texto.
3. Encontre e toque duas vezes sobre o ícone Enviar, na barra de
acção principal na parte superior do ecrã, para enviar a sua
mensagem.

Procurar na Caixa de entrada
1. A partir de uma lista de conversas, encontre o ícone Pesquisar
na parte superior do ecrã e toque duas vezes.
2. Para usar o teclado para editar o campo Search mail (Pesquisar
e-mail), deslize o dedo pelo teclado e levante o dedo sobre a
tecla seleccionada para introduzir texto.
3. À medida que digita, são apresentadas sugestões abaixo
da caixa de Pesquisa. Encontre uma sugestão e toque duas
vezes para a procurar imediatamente.
4. Para procurar, encontre e toque duas vezes sobre a tecla
Pesquisar do lado direito da segunda fila do teclado.

Definições do Gmail
Pode alterar uma variedade de definições do Gmail a partir de
qualquer ecrã do Gmail.
•

Encontre e toque duas vezes em More options (Mais opções)
no canto superior direito do ecrã, depois encontre e toque
duas vezes sobre Settings (Definições).

As definições gerais são aplicáveis a todas as contas do Gmail.
As restantes definições só são aplicáveis a uma conta específica.

Mais ajuda do Gmail
Para obter Ajuda mais detalhada aquando da leitura das suas
conversas, composição de uma mensagem, etc., encontre e toque
duas vezes em More options (Mais opções) no canto superior
direito do ecrã, depois encontre e toque duas vezes sobre Help
(Ajuda). Tenha em atenção que o conteúdo que encontrará cobre
o comportamento geral do Gmail, mas não as funcionalidades de
acessibilidade como o Talkback e a Exploração por toque.
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Definições associadas
•

Para modificar o tamanho da letra das mensagens do Gmail,
aceda a More Options (Mais opções) > Settings (Definições)
> General Settings (Definições gerais) > Message Text Size
(Tamanho do texto das mensagens).

Navegar com o Chrome
Estas instruções assumem que tenha activado o Talkback, a
Exploração por toque e a Melhoria de acessibilidade na Internet.
•

A partir de um ecrã Principal ou de Aplicações, encontre o
ícone do Chrome e toque duas vezes para o abrir.

O Chrome abre na página de início, ou na ultima página que
visualizou.
O endereço da Internet (URL) da página actual está localizado na
parte superior do ecrã, na barra de endereço (também apelidada
deomnibox).
Para editar ou introduzir um endereço, pode:
1. Deslizar para a direita na omnibox na parte superior do ecrã e
tocar duas vezes para editar.
2. Deslize o dedo pelo teclado virtual e liberte sobre a tecla que
pretende introduzir no campo.
3. À medida que escreve, é apresentada uma lista de sugestões.
Pode continuar a escrever, ou encontrar uma sugestão e tocar
duas vezes para abrir a página.
4. Para procurar os conteúdos da omnibox, ou abrir um endereço
específico aí contido, encontre e toque duas vezes sobre a
tecla Go (Ir) do lado direito, na segunda fila do teclado.
Para navegar numa página, pode:
•
•
•

Avançar ou retroceder na navegação. Deslize o dedo da
esquerda para a direita para avançar e da direita para a
esquerda para retroceder.
Desfilar. Deslize dois dedos em qualquer direcção.
Receber feedback oral. Toque em qualquer área do ecrã para
ouvir os conteúdos da página.
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•

•

Mudar o nível de leitura. Deslize o dedo para baixo num
movimento contínuo para passar ao nível de leitura seguinte
aquando da leitura de blocos de texto, ou deslize o dedo para
cima e depois para baixo com um movimento contínuo para
retroceder para o nível de leitura anterior.
Zoom. Para diminuir o zoom, toque no ecrã com dois dedos
e junte-os. Para aumentar o zoom, afaste-os. Os tons
ascendentes e descendentes alertam-no quando estiver a
aumentar ou a diminuir.

Para personalizar o zoom de uma página, aceda a More
options (Mais opções) > Settings (Definições) > Accessibility
(Acessibilidade).
Também pode navegar no modo Incognito. Para abrir um
separador no modo Incognito, encontre e toque duas vezes
sobre More options (Mais opções) > New Incognito tab (Novo
separador Incognito). Para alternar entre separadores normais
e separadores no modo Incognito, encontre e toque duas vezes
sobre o Toggle tabs switcher (Comutador de separadores),
ou encontre e toque duas vezes sobre o botão Incognito tabs
(Separadores Incognito)(ou Non-Incognito tabs (Separadores
normais)) no canto superior direito.

Ajustar o tamanho do texto em páginas da Internet (para
utilizadores com visão diminuída)
1. Toque em Menu > Settings (Definições) > Accessibility
(Acessibilidade).
2. Arraste o cursor abaixo para ajustar a escala do tamanho
do texto. Na caixa "Pré-visualização", pode verificar a forma
como as páginas serão apresentadas.

Forçar a activação do zoom
Em alguns sítios Web destinados a dispositivos móveis, não
é possível aumentar ou diminuir o zoom. A selecção da opção
"Forçar a activação do zoom" permite-lhe usar zoom nesses
sítios Web.
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Mais ajuda do Chrome
Para obter Ajuda mais detalhada durante a navegação numa
página, utilização de separadores, etc., aceda ao Centro de ajuda
do Chrome. Tenha em atenção que o conteúdo que encontrará
não cobre funcionalidades de acessibilidade como o Talkback e
a Exploração por toque.

Usar o bloqueio do ecrã
Acerca do bloqueio do ecrã
O bloqueio do ecrã do Tablet é activado se ocorrer uma das
seguintes situações:
•
•
•

O Tablet entra no modo de suspensão (e bloqueia
automaticamente).
O ecrã desliga após um período específico (consoante as
definições de visualização).
Força o ecrã a desligar e o Tablet a bloquear premindo o botão
de alimentação.

Desbloquear o Tablet
1. Mantenha o ecrã no modo de retrato e ligue-o premindo o
botão de Alimentação do lado direito do Tablet.
2. Toque na zona central inferior do ecrã.
3. Deslize o dedo totalmente da esquerda para a direita do
ecrã. Receberá feedback oral em como o dispositivo está
desbloqueado se fizer isto com êxito.
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Anexo: Referência de hardware
O que está na embalagem

Cabo micro USB

Nexus 7

Unidade de carregamento USB

Warran

Guia de consulta
rápida

ty

Garantia

A unidade de carregamento USB fornecida varia consoante o país
ou região.
Para ajuda e suporte online, visite support.google.com/nexus.
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Nexus 7
FRENTE
Câmara
anterior

Ecrã táctil

LATERAL

LATERAL

PARTE POSTERIOR

Botão de
alimentação/
bloqueio

Microfone
Área de NFC

Botão de
volume
Microfone

Altifalante

Conector
de 4 pinos
Entrada de 3,5 mm
para auscultadores

Porta
micro USB

PARTE INFERIOR
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Bateria
Para carregar a bateria, ligue o cabo Micro USB ao Nexus 7 e à
unidade de carregamento, e a unidade de carregamento a uma
tomada de rede eléctrica:

a

IMPORTANTE: Utilize a unidade de carregamento e o cabo
micro USB fornecidos com o Nexus 7. Outras unidades de
carregamento e cabos USB podem carregar mais lentamente, ou não carregar.

•
•

•

A unidade de carregamento USB varia consoante o país ou
região.
Utilize exclusivamente a unidade de carregamento USB
fornecida com o seu Nexus 7. A utilização de uma unidade de
carregamento diferente poderá danificar o Tablet.
Para evitar risco de ferimentos ou danos no seu dispositivo,
remova a película de protecção da unidade de carregamento
USB e do cabo USB antes de carregar a bateria.
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•

•

O intervalo de tensão de entrada entre a tomada eléctrica e
esta unidade de carregamento é de 100V–240 V CA e a tensão
de saída da unidade de carregamento é de 5V, d.c. 2A CC.
O seu Nexus 7 pode ser carregado através da porta USB de um
computador apenas quando o Nexus 7 se encontra no modo
de suspensão (ecrã desligado) ou desligado. O carregamento
através da porta USB demorará mais tempo do que o
carregamento com a unidade de carregamento USB.

NÃO elimine a bateria junto com o lixo doméstico. O símbolo do caixote do lixo com
uma cruz indica que a bateria não deve ser
eliminada junto com o lixo doméstico.
NÃO elimine o Nexus 7 junto o lixo doméstico. Este produto foi concebido para permitir
a reutilização e reciclagem dos seus componentes. O símbolo do caixote do lixo com uma
cruz por cima indica que o produto (equipamento eléctrico e electrónico, e com baterias
contendo mercúrio) não deve ser colocado
junto com o lixo doméstico. Consulte as normas locais relativas à eliminação de produtos electrónicos.
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Características

Ecrã

Ecrã de 7” 1280x800 HD (216 ppi)
Ecrã retro-iluminado IPS
Vidro Corning resistente a riscos
Câmara anterior de 1,2MP

Tamanho

198,5 x 120 x 10,45 mm

Peso

340g

Tecnologia sem
fios

WiFi 802.11 b/g/n

Memória

Armazenamento interno de 8 ou 16 GB

Bluetooth

1 GB RAM
USB

Micro USB

Bateria

4325 mAh (até 8 horas de utilização activa)

SO

Android 4.1 (Jelly Bean)

CPU

Processador Quad-core Tegra 3

Funcionalidades

Microfone
NFC (Android Beam)
Acelerómetro
GPS
Magnetómetro
Giroscópio
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