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Navegação por abas 



Navegação por abas

Como abrir links em uma nova aba?
 
• Clique no link com o botão direito e selecione Abrir em nova aba;

 
• Ou clique no link com a rodinha do mouse (*);

 
• Ou clique no link enquanto pressiona Ctrl (*).

 
(*) Funciona em links, favoritos, histórico, no menu dos botões 
Voltar/Avançar e nas sugestões do campo de endereço.
 
Para abrir um nova aba ao digitar no campo de endereço ou no campo 
de pesquisa: pressione Alt ao teclar Enter.



Navegação por abas

Como reabrir abas fechadas?
 
• Clique com o botão direito na barra de abas e selecione Reabrir aba 

(reabre a aba fechada por último).
 
• Ou use o atalho de teclado Ctrl+Shift+T.

 
• Ou use o menu Histórico > Reabrir aba. Aqui você pode escolher 

qual aba deseja abrir.



Navegação por abas

Comande as abas com o teclado
 
Abrir/Fechar
• Abrir uma aba: Ctrl+T
• Fechar a aba atual: Ctrl+W ou Ctrl+F4
• Reabrir a aba que foi fechada: Ctrl+Shift+T

 
Navegar
• Ir para a aba da esquerda: Ctrl+Shift+Tab ou Ctrl+PgUp.
• Ir para a aba da direita: Ctrl+Tab ou Ctrl+PgDn.
• Exibir da primeira a oitava aba: Ctrl+1 até Ctrl+8.
• Exibir a última aba: Ctrl+9.



Autocompletar

Ao digitar no campo de endereço, são sugeridas páginas do 
histórico ou dos favoritos. A relevância do resultado baseia-se 
em acessos anteriores ao endereço.O Firefox 3 localiza pelo 
título ou endereço das páginas. É possível pesquisar por várias 
partes de um endereço separando-as com espaço.



Criar e editar favoritos

Adicione a página visitada aos favoritos com um clique. É só 
clicar na estrela do lado direito do endereço. Quando você abre 
uma página salva nos favoritos a estrela muda de cor. Clique 
nela para editar as propriedades ou para removê-la dos 
favoritos



Biblioteca

A janela Biblioteca (Favoritos > Organizar favoritos), substitui o 
gerenciador de favoritos das versões anteriores. 
• Engloba favoritos e histórico.
• Backup mais fácil. Há um menu dedicado a essa função.
• Propriedades de favoritos podem ser modificadas rapidamente.
• Pastas de pesquisa: pode-se salvar uma pesquisa de forma 

permanente como uma pasta.



Memorizar Senha

A janela Deseja memorizar esta senha foi removida. Agora o Firefox 
exibe os botões na barra de notificação no topo da página. Isso 
permite ignorar a pergunta sem clicar em nada e você pode 
memorizar a senha só depois que o login tiver ocorrido

Tela inteira - F11 - a barra de ferramentas também fica oculta.



Zoom

O comando Tamanho do texto agora é Zoom. O Firefox 
aumenta/diminui todos os elementos da página, como imagens 
e vídeos. Essa preferência é memorizada para o site e aplicada 
automaticamente em visitas posteriores. O comportamento 
anterior, que modifica somente o texto, continua disponível.



Campo de Pesquisa

Posicione o ponteiro do mouse entre o campo de pesquisa e o 
campo de endereço e arraste para lado desejado. Isso funciona 
quando os campos são adjacentes.

 
Posicione o ponteiro do mouse no campo. Pressione Ctrl e 
use a roda do mouse modificar a mecanismo de pesquisa.



Campo de Pesquisa
Palavra-chave
 Este recurso permite usar um mecanismo de pesquisa instalado no 

Firefox pelo campo de endereço. Por exemplo, definindo a palavra-
chave g para a pesquisa Google, digite g cookies no endereço 
para pesquisar sobre cookies. 

 Define as palavras-chave clicando no ícone do campo de pesquisa 
e selecionando Organizar pesquisas.



Downloads

Os Downloads interrompidos, quando se fecha o Firefox, 
continuam do ponto onde pararam ao reiniciar. O recurso 
depende do servidor. 
 Downloads pendentes são exibidos na barra de status. Clique 
para visualizá-los 
Um campo de pesquisa permite localizar os downloads pelo 
nome ou endereço. 



Segurança

Conexões seguras possuem um fundo azul. Conexões 
seguras com validação avançada (EV) têm fundo verde com o 
nome do proprietário.O cadeado da barra de status 
permanece.



Segurança



Segurança

Sites que reconhecidamente distribuem programas espiões 
são bloqueados pelo Firefox. Faça o teste aqui. É um 
complemento à proteção existente contra sites fraudados, que 
agora não exibe mais o conteúdo da página, apenas o aviso de 
bloqueio.



Salvar Várias Imagens de uma Vez

Clique no ícone do site e então em Mais informações. Ou 
em Ferramentas > Propriedades da página.
Clique na aba Mídia e selecione os arquivos enquanto 
pressiona Ctrl ou Shift. Ou clique com o botão direito em um 
arquivo e use o comando Selecionar tudo.



Correção Ortográfica

O Firefox 3 possui um corretor ortográfico integrado. 
Quando você escreve um email ou mesmo um comentário 
em um blog, as palavras não reconhecidas são grifadas. 
 
Para o novo acordo ortográfico, deve-se  utilizar o VERO:
http://www.broffice.org/verortografico/baixar
 
 



Extensões

Uma extensão é um programa que se funde ao Firefox para 
torná-lo mais poderoso. Você pode adicionar novos recursos e 
adaptar o Firefox ao seu estilo de navegar.

Selecione Ferramentas > 
Complementos. Clique no 
painel Adicionar para 
conferir algumas das 
extensões recomendadas 
ou para procurar alguma 
específica. 



Extensões

Video DownloadHelper -Baixa vídeos de sites como o Youtube.

FireFTP - FTP avançado no Firefox.

Quick TransLation (qtl) - tradução de palavras de páginas web 
para vários idiomas

Grasemonkey - permite alterar a visualização de uma página 
web através de pequenos códigos em JavaScript



Extensões

NoScript - controla a execução de scripts na páginas web.

AdBlock Plus - bloqueia banners de propaganda na Internet.

Xultris - é uma versão do jogo Tetris.

Pacman - uma versão do jogo pacman.

Cards - traz uma coleção de jogos de carta do tipo paciência.



Onde encontrar ajuda?

http://br.mozdev.org/firefox/vocesabia/ - Coleção de dicas

http://www.guiadohardware.net/comunidade/v-f/38 - Fórum

Comunidade no Orkut - Comunidade Firefox Brasil

http://br.groups.yahoo.com/group/MozillaBR-Users/ - Lista de 
discussão dos usuários

http://br.mozdev.org/firefox/vocesabia/
http://www.guiadohardware.net/comunidade/v-f/38
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=24171073
http://br.groups.yahoo.com/group/MozillaBR-Users/


 
MUITO OBRIGADO!!!

 
GUBrO-PA - http://www.broffice.org/gubro-pa

  
Francival Lima

http://francival.wordpress.com
francival.lima@gmail.com

http://www.broffice.org/gubro-pa
http://francival.wordpress.com/
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