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Conheça  
o seu  
computador

Que versão tenho? 

Para conhecer a versão, compilação e 
service pack instalados, clique em Iniciar 
(botão do Windows) e tecle Winver no 
campo Procurar programas e fichei-
ros. Depois, carregue sobre o resultado 
Winver que aparece em Programas. 

Para versões mais antigas, clique em 
Iniciar e selecione Executar. Escreva 
Winver no campo Abrir e prima OK.

Computador sem o Windows 

O PC pode trazer outro sistema opera-
tivo, como, por exemplo, o Linux, que 
tem várias versões. O Ubuntu é uma das 
mais populares. 

Instalar o Linux

Pode instalar o Linux. O inconveniente é 
não estar tão integrado nem ser tão sim-
ples de usar como o Windows, sobretudo 
para principiantes. Mas oferece mais pos-

Antes de solucionar os problemas, convém  
familiarizar-se com as ferramentas do Windows.  
Nos exemplos, usamos a última versão deste  
sistema operativo: Windows 7.

sibilidades de personalização e controlo 
para utilizadores avançados, assim como 
maior segurança e estabilidade.

Requisitos do computador
Alguns periféricos e programas exigem 
certas características para funcionarem 
corretamente, pelo que é recomen-
dável verificá-las antes de comprar o 
computador.

Informação sobre as unidades

Para obter informação mais detalhada, 
como o espaço no disco rígido, clique no 
botão Iniciar e selecione Computador. 
Surgem os dados de cada unidade.  1

Se desejar mais informação, escolha a uni-
dade, carregue no botão direito do rato 
e selecione Propriedades. É indicado o 
espaço ocupado e o disponível, o tipo de  
sistema de ficheiros, etc. No separador 
Ferramentas, encontra opções para gerir 
a unidade de disco.
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Na revista PROTESTE e no nosso portal na Internet, 
www.deco.proteste.pt, publicamos periodicamente guias 
de compra de todo tipo de dispositivos. Encontra ainda 
informação, notícias e análises comparativas de produtos 
para escolher o aparelho adequado ao seu perfil. 

Memória RAM 

Para conhecer outros dados, como 
a memória RAM ou o tipo de pro-
cessador, carregue em Iniciar e, 
com o botão direito do rato, em 
Computador. Selecione Proprie-
dades, para aparecer a informa-
ção básica do computador. Ao cli-
car em Gestor de dispositivos, 
surge uma lista com todos os 
componentes. Se carregar na seta 
à esquerda de cada categoria, 
acede aos dispositivos presentes. 
Fica a conhecer as opções no caso 
de clicar com o botão direito do 
rato sobre cada componente.

Painel de controlo 
do Windows
O painel de controlo é o quadro 
de operações, pois permite ace-
der aos utilitários para persona-
lizar o Windows. As ferramentas 
são agrupadas por categorias, 
bem descritas e com uso intuitivo.

Pode visualizar todos os utilitários 
no mesmo ecrã carre gando em 
Ver por ou marcar Ícones gran-
des ou Ícones pequenos em vez 
de Categoria.

1
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Ajuda do Windows

O sistema de ajuda em tempo 
real (online) do Windows 7 pos-
sui uma potente ferramenta 
de busca por palavras-chave. 
Para consultar, siga o percurso 
Iniciar > Ajuda e suporte. 
Aparecem diferentes opções 
que permitem ver o conteúdo 
e links para a página Web da 
Microsoft.

• Consultar o website do Windows.  
Link da Microsoft para o Windows 7. 4

• Novidades do Windows 7. Característi-
cas principais do sistema operativo. 5

• Introdução ao Windows 7. Vídeos  
explicativos. 6

• Procurar ajuda. Para pesquisar infor-
mação adicional sobre qualquer termo 
ou expressão. 7

1
2

3

4

5
6

7

O Windows 7 tem uma ferramenta para detetar e resolver 
problemas comuns de hardware e software de modo 
automático. Siga o percurso: Iniciar > Painel de controlo >  
Resolução de problemas. Se a situação não ficar resolvida, 
recorra aos procedimentos manuais.

• Começar a utilizar o computador.  
Introdução breve sobre as tarefas mais 
importantes: cópias de segurança, adi-
cionar utilizadores, etc. 1

• Noções bás icas do Windows .  
Conceitos principais do funcionamento 
deste sistema operativo. 2

• Navegar nos tópicos da Ajuda .  
Lista de capítulos de ajuda do Windows 7, 
dividida por temas.  3
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Problemas  
com o 
hardware

Ligar

O computador não arranca quando 
carrego no botão para ligar 

• Veja se os cabos estão bem ligados e a 
tomada recebe corrente.

• Assegure-se de que o ecrã está aceso e 
bem conectado aos cabos.

• Certifique-se de que não há discos na 
unidade ótica antes de ligar o PC.

• Examine o teclado e veja se alguma  
tecla está bloqueada.

• Verifique se todos os periféricos estão 
ligados de forma correta.

Disco rígido 
O disco rígido é o armazém do com-
putador, pois é aqui que se guardam 

os documentos que vão sendo criados, 
os programas instalados e os controla-
dores que estabelecem ligações entre 
hardware e periféricos. Muitas vezes, 
os problemas estão relacionados com o 
disco rígido.

Aplicações ou arquivos  
que deixam de funcionar 

Os arquivos de dados ou as aplicações 
podem sofrer danos. Use a ferramenta 
de teste de erros do Windows.

Siga o percurso: Iniciar > Computador. 
Clique com o botão direito do rato sobre 
a unidade de disco rígido desejada, sele-
cione Propriedades e aceda ao sepa-
rador Ferramentas. Carregue no botão 
Verificar agora e em Iniciar. O Windows 
examina a superfície do disco, verifica se 
existem erros relacionados com ficheiros 
ou setores defeituosos e tenta repará-los 
automaticamente. 

Com computador e periféricos 
novos, raramente surgem 
problemas de hardware. 
Mas não é impossível.  
Eis o que pode fazer.  
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por um modelo com maior capacidade. 
No último caso, precisa de conhecimen-
tos técnicos. Outra alternativa é recorrer 
a um gravador de DVD ou a um disco 
rígido externo para fazer cópias.

Vídeo e som
Ainda que pouco frequentes, podem 
aparecer problemas relacionados com a 
imagem e o som.

Computador cada vez mais lento 

Ao instalar aplicações, mover ou apagar 
arquivos, os dados ficam dispersos no 
disco e tornam o computador mais lento. 
Com o processo de Desfragmentação, 
pode redistribuir os arquivos para serem 
lidos de forma mais rápida. Antes de 
desfragmentar, analise o disco. Aceda ao 
separador Ferramentas como indicado, 
clique em Desfragmentar agora e sele-
cione Analisar disco. O programa analisa 
a unidade e determina se é necessário 
desfragmentar. 

Surgem erros quando 
tento guardar ficheiros 

A situação pode dever-se a falta de 
espaço no disco. De modo a saber se é 
o caso, antes de eliminar um ficheiro ou 
aplicação, use a ferramenta do Windows 
Limpeza do disco e recupere algum 
espaço. Para lá chegar, selecione o sepa-
rador Geral da janela Propriedades. 
O  CCleaner (www.ccleaner.com), pro-
grama gratuito, eficaz e simples de usar, 
é outra opção e melhora os resultados. 

Estou a ficar sem espaço no disco 

Tem vár ias opções: comprar uma 
segunda unidade ou substituir a atual 

Atalhos não são programas. 
Se eliminar o ícone 
do ambiente de trabalho, 
a aplicação continua intacta.
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O computador está ligado 
e não vejo nada no ecrã

Verifique se o monitor se encontra ligado 
no interruptor e se os cabos de alimen-
tação e ligação ao computador estão a 
fazer bom contacto. No caso de todas as 
ligações estarem corretas, tente ajustar 
o brilho e o contraste com os botões de 
controlo do monitor.  

Os altifalantes estão ligados  
ao computador e não ouço nada 

• Alguns altifalantes possuem interruptor 
e controlo do volume. Verifique se estão 
ligados e certifique-se de que o volume 
não se encontra no mínimo.

• Se os altifalantes forem integrados, siga 
o percurso: Iniciar > Painel de controlo > 
> Som > Reprodução. Assegure-se de 
que figuram como predefinidos. 

• Os altifalantes autoamplificados dis-
põem de fonte de alimentação. Veja se 

está ligada à corrente ou se as pilhas se 
encontram carregadas. 

• Verif ique se o volume do som é 
adequado. 

• Certifique-se de que os cabos estão 
corretamente ligados. Consulte as instru-
ções da placa de som e dos altifalantes. 

• Tente ligar os altifalantes a um reprodu-
tor de ficheiros MP3 para verificar se estão 
a funcionar bem.

Periféricos passo a passo
Vejamos agora alguns problemas que 
podem surgir com os periféricos.

Má qualidade de impressão

• Verifique a quantidade de tinta nos car-
tuchos ou tonner. 

• Use a função de limpeza automática 
presente em alguns modelos. Para tal, 
recorra ao software do fabricante.

• Pode escolher entre várias qualidades 
de impressão. Por exemplo, com o modo 
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de rascunho, o resultado não é o melhor, 
mas a poupança de tinta revela-se con-
siderável. Para selecionar a qualidade 
de impressão, coloque o cursor sobre 
o ícone referente à impressora, carre-
gue no botão direito do rato e escolha  
Preferências de impressão. Em seguida, 
prima Avançadas e configure as opções 
que desejar.

• Algumas impressoras de jato de tinta, 
quando o cartucho de uma cor chega ao 
fim, passam a imprimir em baixa quali-
dade ou deixam mesmo de funcionar. 
Tem, por isso, de substituir o cartucho 
esgotado.

Teclado

Neste caso, quando surgem, as dificulda-
des são fáceis de resolver.

Problemas ao escrever 
Se, ao modificar um texto, o que digita 
substitui o que estava escrito, carre-
gou sem querer na tecla Insert (ou Ins) 
1 . Para resolver, volte a premir esta 
tecla.

Teclado numérico não funciona 
Veja se está ativado: carregue em Num 
Lock 2 . No geral, acende um indicador 
luminoso.

21
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Monitor

Preste muita atenção à correta configu-
ração dos parâmetros do monitor, para 
evitar cansaço visual durante o uso do 
equipamento.

Mudar os ajustes do monitor 
Pode recorrer aos botões do monitor 
para configurar brilho, contraste, posicio-
namento e tamanho vertical e horizontal 
da imagem. 

Existem outras carac terísticas que 
podem ser configuradas com software. 
Carregue em Iniciar > Painel de con-
trolo > Visualização para aceder às 
opções de configuração. 

Melhorar as prestações do monitor 
Só é possível se comprar outro moni-
tor. Ao fazê-lo, guarde o antigo como 
reserva: pode ser útil para construir um 
segundo equipamento. 

Rato

O rato não oferece problemas de insta-
lação, ainda que possam ser necessários 
alguns ajustes de configuração.

Configurar o rato 
Carregue em Iniciar > Painel de con-
trolo e depois em Rato, para aceder 
à janela Propriedades de rato. Pode 
mudar o funcionamento dos botões 
esquerdo e direito, ajustar a velocidade 
do cursor, definir a velocidade do duplo 
clique, configurar tarefas específicas para 
a roda, etc.

Movo o rato e o cursor  
não se desloca sobre o ecrã
• Por vezes, as portas para rato e tecla-
do têm o mesmo aspeto (ligações PS2).  
Cer tifique-se de que ligou o rato na en-
trada certa, vendo se o respetivo símbolo 
está presente. Depois, reinicie o sistema.

• No caso de possuir rato e teclado USB, 
assegure-se de que os cabos estão bem 
ligados. 

• Se usa rato ou teclado sem fios, veja o 
estado das baterias e, se necessário, re-
pita o processo de sincronização entre os 
dispositivos e o transmissor, de acordo 
com as instruções do fabricante.
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Problemas  
com software  
e ficheiros

Situações frequentes

Programa bloqueado 

Se um programa não responde, vá ao 
Gestor de tarefas para ver as aplicações 
abertas. Basta premir em simultâneo 
Ctrl+Alt+Del. Outra opção é carregar 
com o botão direito do rato sobre um 
espaço livre dentro da barra de tarefas 
e selecionar Iniciar gestor de tarefas. 
No separador Aplicações, aparece a lista 
dos programas em execução. Se uma 
aplicação estiver bloqueada, surge a 
indicação “Não responde” na coluna 
Estado. 1  Ao selecionar o programa em 
causa e carregar em Terminar tarefa 2 , 
a aplicação bloqueada fecha e o sistema 
recupera a estabilidade.

Se um programa bloquear com fre-
quência, o melhor é desinstalar e vol-
tar a instalar. Também pode procurar 
uma alternativa, gratuita ou paga, para 
substituí-lo. 

Todos os programas interagem com o sistema operativo, 
demais software e com o hardware. Por vezes, alguns 
bloqueiam. Indicamos os problemas mais comuns  
e propomos as soluções. 

Problemas com o Windows  

Há uma infinidade de problemas asso-
ciados, direta ou indiretamente, ao 
Windows, pelo que a Microsoft reuniu 
todas as soluções numa página na Net: 

1

2
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http://support.microsoft.com. Nesta 
espécie de enciclopédia, pode obter 
resposta a muitos contratempos que sur-
gem no uso diário. Tem acesso a informa-
ção “certificada” pelo criador do sistema, 
assim como a conselhos úteis de milhares 
de blogues e sítios especializados.

Ficheiros que não abrem

Todos os ficheiros têm associada uma 
aplicação que os abre. Se, ao fazer duplo 
clique sobre o arquivo, este não abrir, 
é porque o sistema está a tentar abri-
-lo com um programa não compatível e, 
assim, deve modificá-lo. Coloque o cur-
sor sobre o ficheiro, carregue no botão 
direito do rato e selecione Propriedades. 
Clique sobre Alterar, no separador Abrir 
com, e escolha um programa da lista ou 
carregue em Procurar para encontrar o 
executável da aplicação desejada.

Não consigo guardar um ficheiro

Se estiver aberto noutra aplicação, 
o  Windows não permite guardá-lo. 
Também é possível que tenha sido ati-
vado o atributo “apenas de leitura”. 
Mude o estado através da opção Pro-

priedades ou guarde o ficheiro com 
outro nome ou numa pasta diferente.

Recuperar um ficheiro apagado

Quando elimina um ficheiro, este vai para 
a reciclagem. É possível recuperá-lo, 
desde que não tenha esvaziado aquela. 
Selecione o ficheiro e arraste-o para a 
pasta desejada ou carregue em Restau-
rar, para retornar à localização original.

A melhor forma de não perder ficheiros é 
fazer cópias de segurança. Além de poder 
apagá-los acidentalmente, por vezes, 
acontecem outros problemas, como uma 
falha de funcionamento na unidade de 
disco rígido ou o roubo ou perda do pró-
prio aparelho. Guardar os ficheiros numa 
unidade de disco externa ou em DVD é 
uma das melhores soluções. 

Cópia automática dos documentos 

Para não ter de passar diariamente a 
biblioteca de Documentos para um disco 
externo, pode usar a ferramenta de cópia 
de segurança integrada no Windows 7. 
Siga o percurso: Painel de controlo >  
> Cópia de segurança e restauro.  
Carregue em Configurar cópia de segu-
rança para saber, passo a passo, como 
guardar automaticamente os ficheiros.

Atenção! Ao esvaziar a 
reciclagem, ganha espaço 
no disco, mas deixa de 
poder restaurar os ficheiros.
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Mantenha o Windows 
atualizado
Um sistema operativo está sujeito a con-
tínuas mudanças. Por isso, a Microsoft 
distribui periodicamente uma série de 
ficheiros para corrigir erros e melhorar o 
seu desempenho. 

Às vezes, são só pequenas atualizações 
para ferramentas básicas e pode ignorá-
-las. Mas também podem destinar-se a 
corrigir falhas no código de programa-
ção, pelo que, sobretudo se comprome-
terem a segurança do sistema, é impres-
cindível atualizar logo os componentes 
afetados.

Renovar o sistema operativo 

Quando o Windows Update é executado, 
o sistema procura automaticamente as 
atualizações a instalar. Clique em Iniciar >  
> Todos os programas > Windows 
Update > Procurar actualizações, para 
analisar o sistema de forma manual. 

Também pode executar o utilitário a par-
tir de Painel de controlo > Windows 
Update. Se for detetada alguma atuali-
zação, aparece uma lista com o nível de 
importância, para que possa decidir se 
deseja instalá-la ou não. 

Automatizar atualizações

Pode configurar o Windows Update para 
descarregar e instalar as atualizações. 
Faça Iniciar > Todos os programas >  
> Windows update. 

Clique em Alterar definições e Actua-
l i zações impor tantes ,  se lec ione 
Instalar actualizações automatica-
mente (recomendado). 

Depois, escolha Todos os dias  na 
lista que se abre em Instalar novas 
actualizações. 

Também pode definir a hora a que 
devem ser instaladas. Recomendamos 
algures na madrugada. Marque a casa 
Receber actualizações recomendadas 
da mesma forma que actualizações 
importantes, para aplicar as modifica-
ções de modo automático. Por fim, car-
regue em OK.
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Problemas  
com a 
Internet

Dificuldades com o WiFi

Ligação sem fios lenta

O mais normal é surgir um problema 
relacionado com o fornecedor de 
acesso. Outra possibilidade é o ende-
reço a que desejamos aceder estar 
saturado. Mas também é possível que 
alguém se esteja a aproveitar da nossa 
ligação, o que diminui a velocidade de 
navegação.

Se o seu modem ADSL não tem fios, 
proteja-o configurando o nível máximo 
de encriptação. No geral, o modo mais 
seguro nos equipamentos domésticos é 
o WPA2. Consulte o manual do modem 
ou a página Web do fabricante ou forne-
cedor de acesso. Também pode recorrer 
aos tutoriais e fóruns especializados em 
banda larga (http://bandalarga.org).

Computador perde a ligação ou a 
velocidade de navegação é lenta  

A tecnologia WiFi é muito vulnerável 
a obstáculos, materiais e interferên-

cias de outros dispositivos. Evite colo-
car o modem per to de telemóveis, 
micro-ondas e periféricos Bluetooth.  
Mantenha-o também longe de janelas 
e pavimento. Tenha ainda o cuidado de 
atualizá-lo com a última versão do soft-
ware disponibilizada pelo fornecedor de 
acesso ou o fabricante. 

Problemas com  
o correio eletrónico

Mensagens não chegam ao destino 

Se adicionar um anexo e este for dema-
siado grande, o fornecedor de acesso 
pode bloqueá-lo. Tente enviar a mesma 
mensagem sem o ficheiro para verificar 
se é essa a causa. 

Retirou o endereço diretamente da 
lista de contactos do programa? Pro-
cure escrevê- lo de forma manual, 
pois é possível que o f icheiro que 
guarda os dados esteja danificado ou 
o endereço não tenha sido introduzido 
corretamente. 

Use os nossos truques para melhorar a gestão do correio 
electrónico e resolver as complicações que podem surgir 
no dia-a-dia.
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Não consigo abrir alguns ficheiros

Assegure-se de que tem instalado o 
programa adequado para abrir o anexo. 
Guarde-o primeiro no disco e abra com o 
software apropriado. 

Problemas de navegação

Páginas com secções  
que não carregam e mostram 
mensagens de erro 

Muitas vezes, este tipo de contratempos 
está relacionado com a configuração 
de segurança estabelecida no browser.  
Para verificar o nível configurado no Inter-
net Explorer, aceda a Ferramentas >  
> Opções da Internet > Segurança. 

No geral, o nível estabelecido por defeito, 
Médio-alto, é preferível para navegar na 
maioria dos sítios Web. Mas, se tem pro-
blemas com alguns, pode testar várias 

configurações com recurso à opção  
Personalizar nível ou com o nível Médio. 
Depois, carregue em Nível predefinido 
para voltar a aplicar a sugestão do Inter-
net Explorer. De qualquer maneira, não 
deve permitir a execução do código Acti-
veX sem confirmação.

Páginas com carateres estranhos 
e mensagens de erro sobre scripts 

Se algumas páginas e mensagens de 
correio não surgem corretamente, o 
mais provável é estar a usar um nave-
gador antigo, como o Internet Explo-
rer 6 ou 7. Recomendamos que ins-
tale a versão mais recente ou, melhor 
ainda, um navegador mais fiável, seguro 
e rápido, como o Google Chrome 
(www.google.pt/chrome) ou o Mozilla 
Firefox (www.mozilla-europe.org/pt).

doc Microsoft Word/
OpenOffice.org

xls Microsoft Excel/
OpenOffice.org

rar WinRAR

zip Winzip

mp3 Reprodutor de Windows 
Media / VideoLAN 

avi Reprodutor de Windows 
Media / VideoLAN

mpg Reprodutor de Windows 
Media / VideoLAN

pdf Adobe Reader

Estas são algumas das extensões 
mais frequentes e as aplicações 
necessárias para abri-las. 
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Vírus e outras 
ameaças

Antes de navegar e desfrutar das vantagens da Internet, 
proteja o computador. Todos os cibernautas estão sujeitos 
ao ataque de ficheiros perigosos.

Menos seguros  
do que pensamos

Na PROTESTE, anal i sámos a  
eficiência de 14 programas antívirus 
e firewall e de 4 antivírus gratuitos. 
Apenas metade oferece boa prote-
ção ao computador. O Bitdefender 
Internet Security 201 conseguiu o 
melhor desempenho. Consulte o 
artigo completo na edição de Abril 
de 2011.

Software malicioso ou malware

Trata-se de qualquer ficheiro que possa 
danif icar um computador. Assume 
diversas formas: vírus, cavalos de troia, 
spyware, etc. Se o computador ficar 
infetado, as consequências são de vária 
ordem. Por vezes, as aplicações compor-
tam-se de maneira estranha, os ficheiros 
podem ser apagados e o Windows ficar 
totalmente bloqueado. Um antimalware 

deveria ser capaz de detetar estes fichei-
ros infetados e repará-los ou, não sendo 
possível, eliminá-los. Mas não existem 
programas com proteção total. A melhor 
maneira de defender-se contra os ata-
ques de vírus continua a ser o uso res-
ponsável da Internet. 

Firewall 

Tão importante ou mais do que detetar 
e eliminar os vírus é evitar que penetrem 
no computador. Nesta missão, pode ser 
ajudado por uma firewall, encarregue de 
fechar e esconder as portas de acesso 
ao equipamento e conter os ataques. 
Também bloqueia aplicações, protocolos 
de rede, domínios ou outros que possam 
comprometer a segurança.

Detetar um vírus

Alguns sintomas revelam a possibi-
lidade de infeção. Fique atento se o 
computador:

• Ficar mais lento do que o normal;
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Proteger ficheiros importantes 
de forma permanente

Vá à pasta onde está o ficheiro, carre-
gue no botão direito do rato, selecione 
Propriedades e, dentro desta secção, 
o separador Segurança. Clique em Edi-
tar e defina as permissões que deseja 
atribuir a outros utilizadores, marcando 
as casas Permitir ou Negar.

• Tiver dificuldade em arrancar ou não o 
conseguir de todo; 

• Não responder às ações ou bloquear 
com frequência; 

• Reiniciar sozinho ou tiver de ser reinicia-
do constantemente;

• Algumas aplicações não funcionarem 
corretamente;

• Não puder aceder a discos ou unidades 
de disco (CD, DVD, etc.);

• O teclado ou o programa para navegar 
na Internet bloquearem; 

• Alguns ficheiros se apagarem sem 
explicação;

• Não puder imprimir corretamente;

• Aparecerem mensagens de erro pouco 
comuns;

• Surgirem menus e caixas de diálogo 
distorcidos.
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• Faça uma análise em profundidade de 
todas as unidades ligadas ao computador, 
para encontrar o vírus causador da infe-
ção, e certifique-se de que o elimina de 
forma definitiva.

• Apagados os programas maliciosos, li-
gue o computador de à Internet e atualize 
o antivírus para obter as definições mais 
recentes. 

• Execute o antivírus em todos os dispo-
sitivos de armazenamento.

Computador infetado com vírus 
ou outro tipo de malware

Siga os nossos conselhos para resolver 
o problema:

Desligue de imediato o computador da 
rede local ou Internet. Ou seja, retire fisi-
camente o cabo e, se for o caso, desligue 
o modem sem fios para evitar que o vírus 
se propague a outros sistemas. Se possui 
antivírus, execute-o rapidamente.

• No caso de não ter antivírus, descarre-
gue um de outro computador que saiba 
não estar infetado e execute o programa 
de instalação. Ainda não ligue o compu-
tador à Net.
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Defeitos  
e garantias

Vendedor e fabricante são responsáveis, 
durante 2 anos a contar da compra, pelos 
defeitos de fabrico. Podem optar por:

• Reparar de forma gratuita num prazo de 
30 dias, sem causar transtorno ao cliente.

• Trocar por um aparelho em condições.

• Reduzir o preço.

• Terminar o contrato, com devolução do 
PC à loja e do dinheiro ao cliente.

• É o consumidor quem escolhe a opção. 
O vendedor tem de respeitá-la, salvo se 
for impossível ou desproporcionada. 

• Guarde o recibo ou fatura da com-
pra, que marca o início do prazo de 
garantia. Conserve ainda todos os 
comprovativos relacionados com a 
garantia: entrega a uma empresa de 
transportes, depósito num armazém, 
reparação, troca ou outro.

• Contacte o vendedor, exceto se for 
impossível ou difícil (por exemplo, por 
ter cessado a atividade ou ter com-
prado o produto noutro país). Nestes 

casos, pode pedir ao fabricante a repa-
ração ou troca.

• Se o vendedor não aceitar a sua op-
ção (troca ou reparação), peça que jus-
tifique por escrito. 

• No caso de falhar a via amigável, 
registe uma queixa no livro de recla-
mações ou recorra a um centro de ar-
bitragem de conflitos de consumo ou 
julgado de paz. A via judicial, mais cara 
e lenta, é a última opção.

Truques para resolver o problema
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O defeito ocorreu durante o período de garantia de 2 anos?

SIM

Contacte o vendedor. Opte por uma 
das seguintes alternativas: reparação, 
substituição, devolução do produto 
com re-embolso da importância 
paga ou redução do preço. 
Na escolha, não pode haver "abuso 
de direito". Ou seja, o consumidor 
não deve optar por uma solução 
desproporcional ao problema.

SIM

Problema 
resolvido.

      NÃO 

A menos que haja uma 
garantia comercial 

superior aos 2 anos, 
o consumidor tem de 

pagar a reparação.

O vendedor cumpriu 
as suas obrigações?

NÃO

Reclame por 
incumprimento 

da garantia. Tem 
2 anos sobre a 

data da denúncia. 
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Glossário

ADSL. (Asymmetrical Digital Subscriber 
Line). Tecnologia destinada à transmissão 
de informação digital, através da rede tele-
fónica, com uma grande largura de banda. 
Uma linha ADSL permite que a informação 
analógica (voz) seja transmitida ao mesmo 
tempo do que a digital (dados).

Controlador. Pequeno programa neces-
sário para que alguns periféricos, como 
a impressora, funcionem corretamente.

Firewall. Aplicação que impede o acesso 
indesejado à rede ou computador a par-
tir da Internet. 

Hardware. Computador e periféricos, 
ou seja, os aparelhos que compõem o 
sistema.

Memória RAM. Random Access Memory 
ou memória de acesso aleatório. Meio de 
armazenamento usado diretamente pelos 
chips que integram o computador, sobre-
tudo o processador. A diferença para 
outras formas de armazenamento, como o 
disco rígido, é o facto de o seu conteúdo 
ser eliminado quando se desliga o PC.

Navegador. Programa para ver docu-
mentos na Internet. Os mais usados são 
o Microsoft Internet Explorer, o Opera, 
o Firefox e o Chrome.

Periférico. Dispositivo de hardware inde-
pendente do computador. É o caso das 
impressoras, monitores e scanners.

Píxel. Acrónimo de picture element. 
Trata-se da unidade mais pequena de cor 
que pode ser exibida no ecrã.

Processador. "Motor" do computador, 
consiste num chip de silício que realiza 
grande parte das tarefas para o funcio-
namento do sistema. Exemplos: Pentium 
e PowerPC.

Porta USB (Universal Serial Bus). Sistema 
de transmissão de dados que oferece 
uma maior rapidez do que as ligações 
tradicionais. Os PC modernos possuem 
ligações USB integradas, a que podem 
ser conectados e desconectados os dis-
positivos sem desligar o computador.

Software. Programas ou conjunto de ins-
truções escritas numa certa linguagem de 
programação que indicam ao computador 
as tarefas a realizar em cada momento. 
Exemplos: Word, para processamento de 
texto, e Chrome, para navegar na Net.

Spam. Filtro que bloqueia as mensagens 
de correio eletrónico indesejadas ou sem 
remetente conhecido. Já existem ferra-
mentas semelhantes para telemóveis.
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