


01. TODAS AS REDES NUMA SÓ_ 
Se, para você, o dia só começa depois de ver as atu
alizações dos amigos em todas as redes sociais, tro
que essa rotina (e esse desperdício de tempo) pelo 
serviço Friendfeed.com. 0 site integra as informa
ções de 58 serviços on-line. A lista vai do Flickr ao 
Digg, passando por Twitter, Facebook, Linkedln e 
até sistemas de comentários em blogs. 

02. LIVRE-SE DOS WEB-CHATOS_ 
Ter muita gente conectada às redes sociais é legal, 
mas chega um momento em que o excesso de infor
mações começa a incomodar. É hora, então, de classi
ficar seus contatos para separar os chatos. No Face
book, a saída é criar grupos com seus amigos e definir 
a prioridade de acesso para cada um deles. Clique em 
Amigos -> Criar Lista e selecione quem fará parte 
dessa seleção. Feito isso, clique em Conta -> Configu
rações de Conta -> Privacidade. Haverá uma lista 
com as informações que podem ser compartilhadas e 
quais usuários podem vê-las. É possível mostrar seus 
dados apenas para as pessoas de uma lista ou escon
dê-los dos participantes de outra lista. O Orkut tem 
opções parecidas. Nele, clique em Editar Informações 
do Meu Perfil -> Notificações -> Grupos dos Meus 

Amigos. Haverá uma lista de opções para permitir que 
apenas um grupo de usuários veja suas atualizações. 

03. TWITTER P0LIGL0TA_ 
O Twitter não vive só de posts apressados e mal 
escritos. Quem segue o perfil da rede social @live-
mocha pode usar o microblog para aprender vários 
idiomas. Para isso, o caminho é se cadastrar no 
site LiveMocha.com e cumprir os exercícios pro
postos e lições básicas. Enquanto isso, é possível 
interagir com usuár ios que fazem o mesmo curso 
que você, comunicar-se com instrutores voluntá
rios e até ajudar algum gringo a aprender portu
guês . Cada avanço que você faz pode ser tuitado 
automaticamente. O Twitter t ambém serve para 
encontrar outros estudantes da rede. Experimente 
buscar pela hashtag #livemocha. 

04 0 CELULAR VELHO TAMBÉM TUÍTA_ 
Você não tem um smartphone? Isso não é motivo 
para deixar de tuitar. Para celulares com browser 
HTML, a saída é usar a versão móvel do Twitter 
[http://mobile.twitter.com). Seu aparelho nem se
quer tem um browser? Ainda assim, há um cami
nho. Configure o envio de tuítes por SMS. Para 
quem tem conta na TIM, é só clicar em Settings -> 
Mobile e informar o número do celular. Quem usa 
outras operadoras tem a opção do serviço gratuito 
SMS2blog [www.sms2bloq.com.br], que encaminha 
ao Twitter as mensagens enviadas por SMS. 

http://Friendfeed.com
http://LiveMocha.com
http://mobile.twitter.com
http://www.sms2bloq.com.br


05. FOURSQUARE SEM SMARTPHONE_ 
Se você gostou da dica anterior, saiba que o FourSqua-
re também pode ser usado sem um smartphone. Bas
ta que seu celular navegue via WAP, algo comum 
mesmo nos modelos mais baratos e antigos. No nave
gador WAP, acesse a URL m.foursquare.com. Basta, 
então, buscar o lugar onde você fez Check-in e postar. 
Antes, porém, vale a pena se cadastrar no FourSquare 
via web, usando o computador (dá para usar seu nome 
de usuário do Facebook para isso). 

06. ADEUS, REDES S0CIAIS!_ 
Cansou dos scraps sem sentido, dos joguinhos idiotas 
e de se expor nas redes sociais? É fácil abandonar de 
vez os sites. Mas, antes de usar os links abaixo, aten
ção: essa é uma decisão irreversível. Você pode até 
abrir novas contas, mas a conta encerrada terá todos 
os arquivos e conexões apagados. Para sair do Face
book, acesse http://abr.io/GBc. Para encerrar suas 
atividades no Orkut, o endereço é http://abr.io/GBe. 
Para abandonar o Twitter, vá a http://abr.io/GBq. 

07. NAMORO EM 140 CARACTERES. 
Por incrível que pareça, o Twitter é um ótimo site 
para encontrar uma namorada ou namorado. Pode 
até ser que o romance não comece em 15 minutos, 
mas dá para peneirar muitos contatos interessantes 
rapidamente. 0 primeiro passo é dar uma boa arru
mada no seu perfil, caprichando na foto. Para os 
rapazes, a dica é deixar de lado as piadas nerds e as 
referências a times de futebol, que podem espantar 
as garotas. Depois, vá à caça procurando usuárias 
(ou usuários, dependendo do caso] que já estão se
guindo amigos próximos ou perfis de pessoas famo
sas de que você t ambém gosta. Também vale usar 
os trending topics regionais ou alguma hashtag que 
esteja bombando no momento para fazer a seleção. 
Se achar alguém interessante, comece a seguir. Se 
ela (ou ele] seguir você de volta, é um bom sinal. Se 
não, dê alguns RTs e responda aos tuítes dela para 
cativar. Depois, parta para uma Direct Message mais 
leve e vá devagar até conseguir pegar o endereço de 
mensagens instantâneas do seu alvo. Daí em diante, 
prepare o xaveco. Você vai precisar de mais de 140 to
ques de lábia para conseguir algo. 

08. GANHE DINHEIRO COM 0 BL0G_ 
Não é preciso ter um blog famoso para conseguir pa
trocinadores. Graças aos programas de vendedores 
afiliados das lojas virtuais, é possível anunciar ofertas 
de grandes empresas e ganhar algum dinheiro com 
comissões. A instalação dos banners é simples. Basta 
colar um código em JavaScript na página pessoal e 
aguardar os cliques dos compradores. Alguns exem
plos de sites que fazem parcerias com blogs são Sub
marino (http://abr.io/FvZ], UOL [http://abr.io/Fvb], 
Mercado Livre [http://abr.io/Fvd) e Buscapé (http:// 
abr.io/Fvf). Outra opção é usar os anúncios persona
lizados do Boo-box (http://boo-box.com), que sele
ciona ofertas de acordo com o conteúdo e tem até 
campanhas para você espalhar via Twitter. 

09. ESTUDE NO MIT SEM SAIR DE CASA_ 
Os cursos do Instituto de Tecnologia de Massachu-
setts são tão desejados quanto difíceis de entrar. 
Talvez por isso, a universidade mantém o MIT Open 
Courseware (ocw.mit.edu), um serviço de e-lear-
ning completo com cursos gratuitos que podem 
ser feitos pela web. As disciplinas vão da química à 
economia, passando por física, biologia e, claro, 
ciência da computação. Além de, é claro, saber in
glês, não há nenhum pré-requisito para acessar o 
conteúdo em texto e vídeo de todas as matér ias . 

http://foursquare.com
http://abr.io/GBc
http://abr.io/GBe
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http://abr.io/FvZ
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http://abr.io/Fvd
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10. CRIE SUA PRÓPRIA WIKIPEDIA_ 
Quer criar um site de colaboração no estilo da Wikipe-
dia? Use o Wikia, um repositório de wikis criado por 
Jimmy Wales, o fundador da Wikipedia. Basta apontar 
seu browser para www.wikia.com e, logo na primeira 
página, clicarem Start a Wiki. Na próxima tela, troque 
o idioma para Português do Brasil e preencha os da
dos necessários: nome do wiki, categoria etc. Na 
mesma página, forneça seus dados para criar uma 
conta de usuário; ou use seu nome de usuário e sua 
senha do Facebook. No fim da página, clique em Crie 
uma Nova Wiki. Depois, é só começar a produzir as 
páginas e chamar os amigos para colaborar. 

11. SCANNER VIRTUAL FAZ 0CR_ 
Em algumas situações, você pode ter de editar o texto 
contido num arquivo PDF protegido ou em fotos de uma 
apresentação em PowerPoint, por exemplo. Um cami
nho para extrair o texto dessas imagens é ir ao site 
www.free-ocr.com. O serviço funciona como um scan
ner virtual com função de reconhecimento de caracte
res. Basta fazer o upload do arquivo para ver, em segui
da, um campo de texto com o conteúdo transcrito. 

12. KINECTSEM KINECT_ 
O Kinect, acessório do console Xbox, da Microsoft, 
conquistou enorme sucesso de vendas por permitir a 
execução de games apenas com gestos corporais, 
sem o uso de um controle. Quem não tem cão caça 
com gato, diz o velho ditado. O site Webcam Mania 
oferece um jogo que também funciona sem controle. 
Você só precisa ter um computador com webcam e 
dirigir seu browser para o endereço http://abr.io/ 
WMGP2. Para que o Webcam Mania funcione, é ne
cessário ter um ambiente bem iluminado e de prefe
rência com o fundo branco. Ao abrir o aplicativo, cli
que no botão Permitir. Em seguida, fique imóvel por 
alguns segundos. Para iniciar, pressione o botão OK 
no canto inferior direito. Há vários jogos disponíveis. 
Basta movimentar a mão à frente da câmera e posi
cioná-la sobre o botão verde à direita para iniciar o 
jogo. Qualquer movimento se transforma em coman
do. Mais de uma pessoa pode participar ao mesmo 
tempo. O nível de resposta e a precisão do game são 
sofríveis, mas há Kinects e Kinects... 

13. UMA GALERIA PARA O IPAD_ 
Que tal criar sua própria galeria de fotos na internet 
para ser vista no iPad como se fosse um aplicativo? O 
tutorial assume que você tem uma conta no serviço 
Dropbox. Se não tiver, vá até lá (http://dropbox.com), 
baixe o programa e abra uma conta gratuita. Vamos 
começar com a galeria pronta. Depois, você verá como 
adaptá-la para incluir suas próprias fotos. 

1. Baixe o arquivo no endereço http://info.abril. 
com.br/ftp/qaleria.zip. Descompacte o pacote .zip, 
abra-o e faça o upload da pasta galeria para a 
pasta Public, do Dropbox. 

2. Agora, abra o navegador, vá até o site http://drop-
box.com e entre na sua conta. Navegue até a pasta 
/Public/galeria. Clique no arquivo index.html com 
o botão direito e escolha a opção Copy Public Link 
e, depois, Shorten Link. Salve o link gerado, que é 
algo como http://db.tt/4hB3ddV. 

3. Abra o link no navegador Safari do ÍPad e clique no 
ícone no lado esquerdo do campo de endereço. Se
lecione a opção Adicionar à Tela de Início. Pronto, 
agora é só clicar no aplicativo e ver as imagens. A 
transição é automática, mas também há botões nas 
laterais das fotos para avançar e retroceder. 
Para incluir suas próprias fotos, vá até a pasta gale
ria. Lá, já estão dez fotos com resolução 640 por 
480. Substitua-as pelas fotos que quiser, mantendo 
a resolução e o nome dos arquivos (1.jpg, 2.jpg, 3. 
jpg etc). Para alterar a legenda, abra o arquivo in
dex.html e procure a palavra "title". Aí aparece o 
título de cada foto, de acordo com a numeração. 
Você pode aumentar o número de fotos, incluindo 
mais linhas similares às dez existentes. Basta man
ter os números sequenciais de arquivos (11.jpg, 12. 
jpg etc.) e indicá-los juntamente com as legendas. 
Como a galeria está na web, também pode ser vista 
em qualquer browser, não somente no ÍPad. 

http://www.wikia.com
http://www.free-ocr.com
http://abr.io/
http://dropbox.com
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http://drop-
http://box.com
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14. OS ARQUIVOS VÃO PARA AS PASTAS_ 
Eis um segredo bem simples, porém muito útil, do 
Windows 7. Quando você clica num arquivo com o bo
tão direito e escolhe Enviar Para, as opções desse co
mando ficam, normalmente, em sete ou oito, apontan
do para Documentos, drives externos etc. Se você der 
o mesmo comando mantendo a tecla Shift pressiona
da, a lista de opções praticamente triplica. Assim, você 
pode mandar o arquivo diretamente para bibliotecas 
como Vídeos, Músicas, Downloads e Imagens. 

15. PROGRAMAS DO PC NO PENDRIVE_ 
Quer criar uma versão portátil de um aplicativo, 
que possa ser transportada num pen drive para 
uso em qualquer computador? Se você possui um 
pen drive compatível com o padrão U3, pode usar o 
utilitário PackageFactory (www.info.abril.com.br/ 
downloads/packaqefactorv) para instalá-lo no dis
positivo. Para isso, é necessár io que o aplicativo já 
esteja instalado no PC onde você vai gravar o pen 
drive. Se for rodar o programa num HD externo ou 
num pen drive não compatível com U3, o caminho 
é usar o Portabilizer (www.info.abril.com.br/do-
wnloads/portabilizerl, que t ambém copia um pro
grama já instalado para o drive externo. Os dois 
utilitários são gratuitos para uso não comercial. 

17.O NOTEBOOK VIRA ROTEADOR. 
Se você usa o Windows 7 (exceto na versão Star-
ter], pode transformar seu notebook num ponto de 
acesso Wi-Fi . Ou seja, outras máquinas podem se 
conectar à web por meio de seu PC-roteador. Esse 
recurso é útil, por exemplo, para compartilhar a 
conexão 3G do notebook com outros dispositivos 
Wi-Fi . Para isso, você pode usar um aplicativo cha
mado Connectify, que emprega os recursos de Wi-
Fi do notebook e o transforma num roteador sem 
fio. Para experimentar o Connectify, baixe-o no en
dereço www.info.abril.com.br/downloads/connec-
tifv. No notebook já conectado à internet (via cabo 
ou Wi-Fi), instale o programa. O Connectify abre 
um assistente de configuração. Dê um nome para 
a rede (o padrão é Connectify-me). Defina uma se
nha de acesso (mínimo de oito caracteres). Porfim, 
indique se o micro está numa conexão local (cabo) 
ou sem fio. Pronto. O notebook já é um ponto de 
acesso. Portanto, nele há duas redes: a que chega 
ao notebook e a recém-criada pelo Connectify. 
Nesta última está um roteador virtual que emite 
sinal Wi-Fi por meio do notebook. Veja, agora, 
como conectar outro notebook ao ponto de acesso 
virtual. Primeiro, desconecte o micro de qualquer 
outra rede. Em seguida, na lista de redes disponí
veis, escolha a do Connectify e digite a senha. 

16. PC COM PARTIDA RAPIDA_ 
Seu Windows está lento na inicialização? O utilitário 
Soluto ajuda você a entender a causa dessa lentidão 
e, melhor ainda, pode acelerar o processo. Baixe-o 
no endereço www.info.abril.com.br/downloads/so-
luto. Em sua tela principal, o Soluto informa o tem
po de boot e diz quantas aplicações fazem parte do 
processo. Além disso, o utilitário divide esses pro
gramas em três blocos: No-Brainer, aqueles desne
cessários, que podem ser removidos sem preocu
pação; Potentially Removable, que o usuário poderá 
eliminar após análise criteriosa; e, por fim, o bloco 
dos programas essenciais, que não devem ser re
movidos. Basta clicar na área correspondente a um 
programa para abrir as opções de remoção. O Solu
to t ambém explica o que acontecerá com a escolha 
de cada alternativa e mostra a lista dos programas 
retirados do boot e o tempo ganho sem eles. 

http://www.info.abril.com.br/
http://www.info.abril.com.br/do-
http://www.info.abril.com.br/downloads/connec-
http://www.info.abril.com.br/downloads/so-


18. WINDOWS 7 NO PEN DRIVE_ 
Você pode instalar o Windows 7 num netbook 
usando um pen drive como unidade de instalação. 
Para isso, é preciso preparar o dispositivo para 
dar o boot no sistema. A melhor solução é usar 
um programa externo para isso. Nesse caso, você 
precisa ter: o netbook; outro micro com drive de 
DVD; o DVD de instalação do Windows 7; um pen 
drive de pelo menos 4 GB; e o utilitário gratuito 
WinToFlash, que pode ser baixado no endereço 
www.info .abr i l .com.br /downloads /wintof lash . 
Faça o backup dos arquivos que es tão no pen dri
ve, pois todos os dados gravados nele se rão apa
gados. Baixe e instale o WinToFlash no micro com 
drive de DVD. Ponha o DVD do Windows 7 no drive 
e plugue o pen drive. Abra o WinToFlash e indique 
o drive de DVD e o pen drive. O WinToFlash lê os 
arquivos no DVD e transfere-os para o dispositivo 
USB. Aguarde o final da operação . 

Para fazer a instalação do sistema, vá ao Setup 
da BIOS e mude a prioridade dos drives na inicializa
ção. Ponha em primeiro lugar a opção Dispositivo 
USB ou equivalente. Na maioria dos micros atuais, o 
acesso ao Setup é obtido mediante o pressionamen-
to da tecla Del ou F2 durante a inicialização. Em ge
ral, a opção está em Boot e o item se chama Boot 
Device Priority, First Boot Device ou Boot Sequence. 
Escolha a opção USB Device, ou similar. Salve as al
terações. Agora, conecte o pen drive e reinicie o ne
tbook. A máquina dá a partida pelo dispositivo USB e 
a instalação do Windows tem início. Após a instala
ção, volte ao Setup da Bios e devolva ao disco rígido 
a prioridade na inicialização. 

19. FIM DOS AVISOS CHATOS_ 
Muita gente reclamava do Windows Vista porque o 
sistema abusava da paciência do usuário com exces
sivos pedidos de autorização. O Windows 7 melhorou 
isso, e você pode configurar o comportamento do sis
tema ao seu jeito. Basta acionar Painel de Controle -> 
Contas de Usuário e Segurança Familiar -> Contas de 

Usuário. Por fim, clique em Alterar Configurações de 

Controle de Conta de Usuário. No painel de configura
ções, as opções de segurança variam das mais rígidas 
(Sempre notificar) até o desligamento total do Controle 
de Conta do Usuário (Nunca Notificar). Entre os extre
mos há ainda dois pontos. O próprio Windows 7 reco
menda a posição intermediária superior. 

20.O MICRO DISPENSA O LOGIN_ 
Como padrão, os sistemas operacionais pedem nome 
de usuário e senha de acesso. Mas, se você é a única 
pessoa que mexe no computador, talvez ache desne
cessária essa proteção. Como dizer isso ao sistema? 
No Windows 7, tecle Windows + R. Na janela que sur
ge, digite netplwiz e dê OK. Abre-se a caixa de diálogo 
Contas de Usuário. Selecione seu nome na lista Usuá
rios Deste Computador e desmarque o item legenda
do com: "Os usuários devem digitar um nome de usu
ário e uma senha para usar este computador". Em 
seguida, dê OK. O Windows mostra a tela de logon au
tomático e pede que você digite a senha duas vezes. 
Confirme a operação. Na próxima inicialização, o sis
tema vai entrar automaticamente. Depois disso, se 
houver mais de um usuário e você quiser entrar em 
outra conta, será preciso fazer logout primeiro. 

http://www.info.abril.com.br/downloads/wintoflash


21. TIME MACHINE NO WINDOWS _ 
Inspirados na elegância e na facilidade de uso do pro
grama de backup do Mac OS X, o Time Machine, vários 
utilitários para PC se apresentam como o Time Ma
chine para Windows. Um deles é o OopsIBackup, da 
Altaro (www.info.abril.com.br/downloads/oops-ba-
ckup). Ele pode não ter o mesmo charme do progra
ma da Apple, mas é muito amigável. Basta instalá-lo 
e definir um plano de backup — ou seja, indicar as 
pastas que devem fazer parte da cópia de segurança. 
No mais, é preciso fixar também o período de realiza
ção das cópias. O padrão é de hora em hora. O Oops! 
tem uma função chamada BacklnTime, que permite 
voltar no tempo e recuperar versões diferentes dos 
mesmos documentos. O programa custa 37 dólares, 
mas pode ser usado gratuitamente por 30 dias. 

22. GMAIL DE BANDEJA_ 
Mesmo sendo um serviço na web, o Gmail pode fingir 
que é um programa instalado no PC. Ele vai aparecer 
na forma de um ícone na área de notificação do Windo
ws. Para isso, instale o Gmail Notifier Plus [www.info. 
abril.com.br/downloads/qmail-notifierl. Você vai po-
derverificarse há novas mensagem apenas passando 
o mouse sobre o ícone. Para enviar uma mensagem, 
basta clicar com o botão direito do mouse no ícone do 
Notifier e escolher Compose Mail. 

23. FINANCIAMENTO BEM CALCULADO_ 
O Windows 7 sacudiu a poeira da velha Calculadora, 
que agora vem recheada de recursos. Ela faz cálculos 
especializados nas áreas científica e estatística, além 
de converter unidades e calcular datas. Mas não é 
só: o programa também calcula financiamentos de 
longo prazo. Para isso, na Calculadora, acione Exibir 

Planilhas -> Hipoteca. Se, por exemplo, você ad
quirir um imóvel por 250 000 reais, der uma entrada de 
30 000 reais e contratar juros de 9,5% ao ano, quanto 
vai pagar por mês em 15 anos? Veja lá: 2 297,29 reais. 

24. CD DE EMERGÊNCIA CONTRA VIRUS_ 
Seu computador foi infectado? Existe uma forma 
de eliminar vírus usando um CD de boot. A Avira, 
por exemplo, fornece gratuitamente a imagem 
ISO de um CD inicializável, próprio para esse tipo 
de operação . Trata-se do Avira AntiVir Rescue 

System (www.info.abril.com.br/downloads/avira-
antivir-rescue-system). Você deve baixar essa 
imagem e queimá-la num CD. Ajuste o Setup da 
Bios do PC para que ele possa dar o boot pelo dri-
ve óptico. Agora, coloque o CD no drive e reinicie o 
computador. 0 Avira Rescue entra em ação. A di
reita, no alto da tela, você pode trocar o idioma 
para Português. Em seguida, clique em Iniciar Ve
rificador. Como padrão, o Avira vai varrer todos 
os arquivos do disco. Durante o processo, ele indi
ca as a m e a ç a s encontradas e os arquivos suspei
tos. Desconfia, por exemplo, de programas de 
backup e outros arquivos que, necessariamente, 
têm de acessar itens do sistema. Detalhe: a insta
lação e a operação do Avira Rescue são rapidíssi
mas. A varredura, no entanto, pode consumir ho
ras, conforme o tamanho do HD e o volume de 
arquivos nele armazenado. 

25. HORA DO ALONGAMENTO. 
As lesões por esforço repetitivo, como a tendinite, 
são grandes vilãs da vida dos geeks. O melhor jeito 
de combater esse problema é endireitar a postura 
e fazer pausas durante a pauleira do trabalho (ou 
da jogatina). Tente levantar da mesa de 30 em 30 
minutos e fazer algum alongamento muscular. Não 
sabe por onde começar? 0 programa Stretch Break 
[www.info.abril.com.br/downloads/stretch-break) 
pode dar uma força. Ele avisa quando chega o mo
mento da pausa e sugere alongamentos por meio 
de an imações . 0 software custa 44 dólares, mas 
pode ser usado de graça por 10 dias. É o suficiente 
para aprender os exercícios e acostumar-se com 
uma rotina mais saudável. 
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26. PROGRAMAS SEMPRE ATUALIZADOS. 
0 Windows Update verifica se os programas da Mi
crosoft têm atualizações. Do mesmo modo, alguns 
aplicativos, como os da Adobe, possuem seus pró
prios esquemas para avisar quando há novas ver
sões. Mas sempre sobram programas que o usuário 
nunca sabe se estão desatualizados. 0 utilitário gra
tuito R-Updater [www.info.abril.com.br/downloads/ 
r-updater) soluciona isso. Ele verifica os programas 
no computador e mostra as versões instaladas e as 
novas, disponíveis na lista Updates. Então, basta se
lecionar os programas que você quer atualizar e cl i
car no botão Update. O utilitário leva a uma página da 
R-Tools, fabricante do Updater, onde estão os links 
para baixar a versão mais recente de cada um dos 
aplicativos selecionados. O R-Updater está disponí
vel em duas versões: instalável; ou portátil, que con
tém apenas um arquivo e não precisa ser instalada. 

27.O PEN DRIVE TRANCA O PC_ 
Você pode usar um pen drive como chave de acesso 
ao seu micro pessoal. O PC só vai funcionar na pre
sença do dispositivo. Para isso, primeiro, baixe e ins
tale o aplicativo Predator Free Editor [www.info.abril. 
com.br/downloads/predator). Em seguida, conecte o 
pen drive. O software não apaga o que está gravado no 
dispositivo. Ele o utiliza apenas para armazenar uma 
chave de segurança, usada para realizar o bloqueio e 
o desbloqueio. Na janela de configuração do Predator, 
defina uma senha no campo New Password. Na caixa 
Create Key on Drive, selecione a unidade do pen drive 
e clique no botão Create Key. Por fim, dê OK para gra
var a configuração. Concluída a operação, um ícone 
verde aparece na bandeja do sistema. Essa cor indica 
que o modo de monitoração está ligado. Alguns se
gundos depois de retirar o pen drive, a tela ficará pre
ta (o tempo exato pode ser definido nas configura
ções). Vale mencionar que o gerenciador de tarefas do 
Windows fica bloqueado e não permite fechar o pro
cesso por t rás do Predator. Quando se reconecta o pen 
drive, o PC volta à operação normal. 

28. BAÚ DE TEMAS PARA O WINDOWS 7_ 
O Windows 7 traz uma boa coleção de temas e papéis 
de parede. Mas, se você quiser mais imagens para 
seu fundo de tela, clique na área de trabalho com o 
botão direito e escolha Personalizar. Na janela que 
se abre, na seção Meus Temas, clique no link Obter 
Mais Temas Online. Seu browser vai para a página de 
Temas do Windows. Há dezenas deles, classificados 
em categorias como animais, automóveis, natureza, 
lugares e paisagens. Basta escolher e clicar em Bai
xar. Na coleção de lugares e paisagens estão os te
mas que acompanham as versões do Windows 7 des
tinadas aos diferentes países. 

29. PEN DRIVE PARATODOS_ 
Se você usa um pen drive em diferentes sistemas 
operacionais, há uma forma de garantir que ele seja 
compatível com Windows, Mac e Linux: formate-o no 
padrão FAT32. Assim, todos esses sistemas vão ler e 
escrever no dispositivo, sem problemas. Mas esse 
sistema de arquivos também tem desvantagens. Uma 
delas: o FAT32 só admite volumes de, no máximo, 32 
GB. Para usá-lo num pen drive de maior capacidade, 
é preciso dividi-lo em várias partições. Outro senão: 
cada arquivo não pode passar de 2 GB, o que desclas
sifica o FAT32 para operações como edição de vídeo. 

30.O HD DO WINDOWS VAI AO MAC_ 
No Macintosh, não é possível copiar arquivos para pen 
drives ou HDs formatados no padrão NTFS, do Windo
ws. O Mac OS X não escreve em volumes NTFS. Uma 
solução para isso é instalar um driver que "ensine" ao 
Mac OS como trabalhar com o formato da Microsoft. 
Uma opção é o NTFS-3G for Mac OS X [www.info.abril. 
com.br/downloads/mac/ntfs-3q-for-mac). O NTFS-3G 
é a versão gratuita e de código aberto de outro driver, 
o Tuxera NTFS for Mac, que é pago. 
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31. IMAGEM DE DISCO NA MAÇÃ_ 
Uma imagem (cópia completa em formato compr im i 

do) do disco rígido pode ser útil em várias situações. 

Ela serve como backup e também facilita a transfe

rência dos arquivos para num novo disco, de maior 

capacidade, ao fazer um upgrade. Sabe como cr iar 

uma imagem do disco rígido do Mac? Siga o roteiro. 

No Finder, vá até Aplicativos -> Utilitários. Localize 

e abra o programa Utilitário de Disco. No menu, ac io

ne Arquivo -> Nova -> Imagem de Disco da Pasta. 

Na tela Selecionar Pasta para Imagem, escolha Ma

cintosh HD e clique em Imagem. Na tela seguinte, dê 

um nome para a cópia na caixa Salvar Como. Na caixa 

Onde, indique o drive onde será feita a cópia. Em For

mato da Imagem, selecione Comprimido. Clique em 

Salvar. A imagem do HD é criada e aparece no painel 

da esquerda do programa Utilitário de Disco. 

Agora, a operação inversa — ou seja, restaurar a 

imagem no HD. Inicialize o Mac com o DVD de instala

ção do Mac OS. Portanto, você não está usando o disco 

rígido. Abra o Utilitário de Disco. Selecione o idioma 

e cuidado: não dê início a uma instalação. No menu 

Utilitários, escolha Utilitários de Disco. Selecione o 

disco de destino no qual a cópia vai ser restaurada. 

Clique na guia Restaurar. Arraste o HD interno para o 

campo Destino. Cl ique no botão Imagem e indique a 

imagem a se r restaurada. Clique em Abrir e depois 

em Restaurar. Marque a caixa Apagar Destino e c l i 

que no botão Restaurar. Aguarde o processo. Nesta 

dica, os passos que você precisa dar são s imples e 

rápidos. No entanto, as operações de cópia dos arqui 

vos são necessar iamente demoradas. 

33.O GOOGLE MORA NO UBUNTU_ 
É fácil instalar no Ubuntu a coleção de miniaplicativos 

do Google Gadgets. Para isso, abra o Firefox e, na l i 

nha de endereço, digite: 

apt:google-gadgets-gtk 

Em seguida, na Central de Programas do Ubuntu, 

cl ique em Usar Esta Fonte e, por f im, em Instalar. 

Para u sa r os min iapl icat ivos, ac ione Aplicativos -> 

Internet -> Google Gadgets. 

34. FOTOS DE CELULAR COM ESTILO_ 
Foto feita em celu lar sempre tem cara de foto feita 

em celular, certo? Errado. Com aplicativos como o 

Instagram, para iPhone, os retratos podem ganhar 

um ar retro. O Instagram, disponível na App Store da 

Apple, usa fi ltros para s imu la r cores e efeitos de câ-

meras antigas, como as russas Lomo. Isso dá um ar 

mais estiloso a qualquer imagem capturada. Quem 

tem Android encontra no aplicativo Picplz, encontra

do no Android Market, uma alternativa semelhante. 

32. E-BOOKS PROTEGIDOS NO LINUX_ 
É possível rodar, no Ubuntu, o organizador de livros 

Adobe Digital Editions, programa feito para Windows. 

Uma das vantagens do Digital Editions é ler arquivos 

PDF que contêm proteção de direitos autorais, e não 

podem ser abertos por leitores comuns. O truque 

consiste em rodar o programa no Linux utilizando o 

emulador Wine. Veja como fazer isso. 



35. VISÃO PANORÂMICA, 
Quer produzir uma foto panorâmica, daquelas que 

cobrem, por exemplo, uma paisagem de 180 graus? 

É s imples. Você só precisa fazer uma sequência ade

quada de fotos e depois juntá-las num programa 

como o Photoshop. O segredo, na hora dos cl iques, é 

fazer as fotos mantendo a câmera sempre no mes 

mo plano horizontal. Para isso, o ideal é acoplar a 

câmera a um tripé com cabeça giratória. As imagens 

devem ter uma área sobreposta de 2 5 % a 40% . Fe i 

tas as fotos — cinco, seis ou mais —, copie-as para 

uma pasta no computador. No Photoshop, acione Ar

quivo -> Automatizar -> Photomerge. Cl ique em 

Procurar e selecione as fotos na tela de arquivos. O 

Photoshop funde automat icamente as imagens 

numa cena panorâmica. Use a fer ramenta Corte De

marcado (Crop) para aparar as sobras e obter uma 

imagem retangular. Depois, é só salvá-la. 

36. HDR NO iPHONE3G_ 
O iPhone 4 (com a versão 4.1 ou posterior do s istema 

iOS) tem uma função para fazer fotos com faixa dinâ

mica ampla (em inglês, high dynamic range, ou HDR). 

Em cenas que contêm áreas escuras, essa técnica 

equilibra a luminosidade em toda a área da imagem, 

deixando-a mais atraente que uma foto s imples. Mas 

quem tem um iPhone mais velhinho não precisa ficar 

passando vontade. Instale o aplicativo HDR for Free 

(disponível na App Store) e explore nove ajustes pron

tos que most ram as cores mais destacadas ou mais 

discretas. O programa aplica o efeito em fotos já t i ra 

das e salva a imagem editada em novo arquivo. 

37. QUERO MINHAS FOTOS DE VOLTA!_ 
Você apagou por acidente as imagens da câmera foto

gráfica? Calma. Não faça mais fotos, desligue a m á 

quina. Baixe o programa DataRecovery (www.info.abril. 

com.br/down loads/datarecovery) e rode-o num PC. 

Ponha o cartão de memória num leitor ou na própria 

câmera conectada ao micro por um cabo USB. No pro

grama, indique o drive do leitor de cartão ou da câmera 

e clique em Scan. O programa vai ler a memória e l i s 

tar os arquivos. Selecione-os e clique em Recover. O 

DataRecovery é gratuito: basta rodar o executável. 

38. COMO FICAR BONITO NO PH0T0SH0P_ 
Se você tem o rosto prejudicado por espinhas, m a n 

chas e outras imperfeições que d iminuem sua cota

ção no mercado das pessoas de fina estampa, não se 

desespere. É possível dar um jeito nisso, se não na 

realidade, pelo menos no Photoshop. Ass im, você 

pode ter uma foto melhorada e fazer boa figura nas 

redes sociais e em outros mundos virtuais. Veja como 

fazer isso com o Photoshop. Abra a foto e dupl ique-a 

com o comando Ctrl+J. No painel de ferramentas, se 

lecione o Spot Healing Brush (Pincel para Recupera

ção de Manchas). Na barra de opções, ajuste o t a m a 

nho da ferramenta conforme a extensão de cada 

imperfeição a corrigir. Cl ique sobre a mancha e ela 

desaparece. 0 pincel atua com base nas informações 

ao redor da área afetada. Vá ajustando o tamanho da 

ferramenta e corrigindo os pontos problemáticos. 

39. A EX-NAMORADA SOME DA FOTO_ 
Além de fazer você f icar bonito na foto, o Photoshop 

também é capaz de ajudá-lo em outras peripécias v i r 

tuais. Com ele, você pode, por exemplo, t irar sua ex-

namorada (ou ex-namorado) de uma foto p rat i camen

te sem deixar vestígio. Vamos lá. Aqui usaremos o 

Photoshop CS5. Abra a imagem. Dê o comando Ctrl + 
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J para cr iar nova camada. Use as ferramentas de se

leção do aplicativo para selecionar a pessoa que deve 

ser apagada da foto. Acione Editar -> Preencher. Na 

janela Preencher, confira se, na caixa Use, está esco

lhida a opção Content-Aware. Dê OK. O Photoshop 

apaga a ex-namorada, mas põe no lugar pedaços de 

outros objetos ao redor. Sem problema. Selecione, no 

painel, a ferramenta Clone Stamp, o Carimbo. Ajuste 

o tamanho do car imbo e coloque-o em ação. A ferra

menta copia padrões das áreas ao redor e vai preen

chendo o espaço como se a pessoa apagada nunca 

tivesse ocupado aquele lugar. 

40. FAÇA ARTE COMO ANDY WARHOL_ 
Você deve conhecer os retratos de celebridades do 

mundo pop pintados pelo artista americano Andy Wa-

rhol. Que tal pegar uma foto e apl icar efeitos seme

lhantes àqueles criados pelo mago da pop-art? Vamos 

partir de uma imagem cujo fundo já foi eliminado. Crie 

uma nova camada (Ctrl +J). Agora, aplique o comando 

Imagem -> Ajustes -> Limiar. Com isso a imagem f i 

cará em preto e branco (P&B), sem tons de cinza. Des

lize o controle na tela Limiar para encontrar a intensi

dade adequada. Agora, dê Ctrl + J outras cinco vezes, 

para fazer cópias dessa camada com a imagem em 

P&B. Desative a camada original, colorida (clique no 

ícone em forma de olho). Selecione a primeira camada 

P&B, pegue a ferramenta Pincel e clique na cor de 

primeiro plano para escolher um vermelho forte. Pinte 

os lábios como se usassem um batom. 

Passe, agora, à camada que está ac ima da atual. 

Com uma cor verde, pinte somente as áreas brancas 

da pupila. No painel Camadas, onde está Normal, 

escolha Multiplicação. Pronto, você pode ver os lá

bios ve rme lhos e os olhos verdes, juntos, embora 

estejam em camadas separadas. Agora, em outra 

camada, com uma cor em tom de pele, pinte o rosto 

e os braços da moça. Não pinte o branco dos olhos. 

Não se preocupe em pintar sobre as áreas pretas. 0 

efeito Multiplicação resolverá isso. 

Note que, quando apl icamos o comando Limiar, 

alguns detalhes podem sumir. Na foto usada como 

exemplo, havia um fone de ouvido, que desapareceu, 

confundido com o cabelo. Então, volte à imagem or ig i 

nal e use a ferramenta Caneta para marcar o objeto e 

criar uma seleção. Copie essa seleção e cole-a numa 

camada ac ima da pele. Apl ique o Limiar nessa cama 

da, destacando os brancos. Mantenha essa camada 

no padrão Normal (e não Multiplicação). Dê Ctrl+J 

para duplicar o fone. Apl ique uma cor azul somente 

no objeto nessa camada duplicada e, nela, s im, ap l i 

que o efeito Multiplicação. O fone ganha destaque. 

Se quiser, você pode incluir a foto original no pro

cesso, também usando a Multiplicação. Por último, 

defina uma cor de fundo para a imagem, pintando 

uma camada com essa cor apenas na área externa à 

pessoa. Essa camada deve f icar abaixo daquela que 

contém a pintura dos lábios. Concluída a colorização, 

selecione todas as camadas e dê o comando Camada 

-> Achatar Imagem. Para terminar, acione Imagem 

-> Ajustes -> Matiz/Saturação. Altere os parâmetros 

de matiz e obtenha variações da imagem em cores 

chocantes, bem no estilo de Andy Warhol. 

41. DO YOUTUBE PARA O MICRO_ 
É fácil copiar os vídeos do YouTube para seu computa

dor s em precisar instalar nenhum programa. Basta 

alterar a URL do vídeo que está em exibição, trocando 

o Y do endereço youtube.com pelo número 3. 0 que 

era www.youtube.com vira www.3outube.com. O bro

wser vai ser redirecionado para uma página que per

gunta se você quer baixar o vídeo em MP4 ou Flash 

(FLV). Em alguns casos, o site oferece ainda opções de 

alta e baixa resolução. Basta cl icar no formato dese

jado (normalmente MP4) para iniciar o download. 

42. FOTOS E VÍDEOS VÃO PARA O DVD_ 
Você voltou das férias com um monte de fotos e víde

os. Que tal fazer uma seleção desse mater ia l e mon 

tar um DVD de vídeo, com menu, legendas, fundo m u 

sical, narração de voz e tudo a que você tem direito? É 

fácil fazer isso com o Criador de DVD, que faz parte do 

Windows 7 e do Vista (nas edições Home P remium e 

mais completas). Veja como: 

1. No programa, clique em Escolher Fotos e Vídeos. 

Acione Adicionar Itens para escolher as fotos ou víde

os. Fotos são incluídas num pacote que se transforma 
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em apresentação de slides. Vídeos f icam como ent i 

dades independentes. Use as setas para c ima e para 

baixo se quiser alterar a ordem dos objetos. 

2. Na caixa Título do DVD, escreva um título. 

3. Clique no link Opções para abrir a janela Opções do 

DVD. Aí você pode definir onde colocar o menu do. 

DVD, a proporção da tela (4:3 ou 16:9), e o formato de 

vídeo [NTSC ou PAL). 

4. Clique em Próximo. Agora, você pode escolher um 

modelo de menu para o DVD. 

5. Clique no item Personalizar Menu. Defina um vídeo 

para a tela de primeiro plano do menu, outro para o 

plano de fundo e ainda uma música que será executa

da durante a exibição do menu. Todos esses recursos 

são opcionais. Para confirmar, clique em Alterar Es

tilo. Para sair sem mudanças, clique em Não Alterar. 

6. Acione agora Apresentação de Slides. Clique em 

Adicionar Música e escolha um arquivo MP3 para to

car durante a apresentação. 

7. Antes de gravar o DVD, clique em Visualização para 

ver como ele vai ficar. Se tudo estiver OK, ponha um 

DVD virgem no drive e clique em Gravar. Se não quiser 

gravar o disco agora, acione Arquivo -> Salvar. Dê um 

nome e salve. Depois, você poderá abrir esse arquivo 

no Criador de DVD para prosseguir com a gravação. 

escolha Filme AVI Personalizado. Embaixo, indique o 

codec (por exemplo, XviD) e mantenha o tamanho do 

vídeo original. Cl ique no botão Converter. Copie o c l i 

pe resultante para o pen drive e leve-o ao televisor. 

44. FINAL FELIZ PARA AS LEGENDAS_ 
Se você grava DVDs com f i lmes que baixa da internet, 

já enfrentou a falta de compatibi l idade do player da 

sala com os arquivos de legenda. É possível evitar 

essa dor de cabeça com a ajuda do AVI Recomp (www. 

info.abril.com.br/downloads/avi-recomp], que coloca 

o conteúdo das legendas no próprio vídeo. Depois de 

instalar o software, cl ique em Origem & Destino, es 

colha o vídeo a ser convertido e o local onde será salva 

a nova versão. Na mesma tela, é possível definir um 

tamanho máximo para o f i lme convertido. Na próxima 

aba, Adicionais, inclua a legenda que será embutida 

no arquivo. Depois, escolha o arquivo das legendas. 

Para finalizar, vá à aba Fila, cl ique no botão Adicionar 

à Fila e depois em Iniciar. 

45. SEJA UM ASTRO DO VLOG_ 
Não sabe o que é vlog? Então pense num blog pesso

al onde, em vez de textos e fotos, são publicados c l i 

pes de vídeo. Para cr iar seu vlog, basta ter webcam e 

banda larga, além de instalar dois programas leves e 

gratuitos. O pr imeiro é o AMCap [www.info.abril.com. 

br/downloads/amcap), que captura as imagens da 

webcam. O outro é o Free Video Dub (www.info.abril. 

com.br/downloads/free-video-dub), usado para se le 

cionar e cortar trechos da gravação. Depois de gravar 

e editar o conteúdo do vlog, espalhe-o pelo YouTube. 

Depois de fazer o login no site, acesse qualquer vídeo 

e cl ique no botão Compartilhar. Abaixo da imagem 

aparecerá a opção Conectar Contas, que permite que 

suas atividades no YouTube d i sparem alertas no 

Twitter, no Facebook e no Orkut. 

43. DA INTERNET PARA O TELEVISOR_ 
Se você tem um televisor com entrada USB, sabe que 

ele lê f i lmes nos formatos DivX, MPEG e WMV, entre 

outros. No entanto, você tenta rodar um clipe e o tele

visor não o reconhece. E aí? Possivelmente o aparelho 

não dá suporte ao tipo de arquivo. Um programa como 

o Any Video Converter Free resolve o problema. Baixe 

esse conversor gratuito (www.info.abril.com.br/do-

wnloads/anv-video-converter-free-3), instale-o e ar 

raste o arquivo para ele. Ajuste as configurações de 

saída no lado direito da tela. No lado direito, em cima, 
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46. COLEÇÃO DE MP3 ORGANIZADA_ 
No meio dos seus gigabytes de arquivos MP3 certa

mente há mús icas com nomes errados e informações 

incompletas. É aquele famoso Artista Desconhecido. 

Para a r r umar isso, tente o Magic MP3 Tagger [www. 

i n f o . ab r i l . com.b r/down load s/maq i c -mp3 - t aqqe r l , 

que usa dados cr iados pelos próprios usuár ios para 

completar os metadados ID3 das músicas. Se a bus

ca online não preenche os campos que faltam, o pro

grama renomeia automat icamente um lote de arqu i 

vos de acordo com o nome da pasta em que eles 

estão ou outros critérios à sua escolha. 

47.O GPS AVISA SOBRE OS RADARES. 
Você pode insta lar, em seu GPS, uma l ista a tua l i 

zada de pontos de interesse, inc lu indo radares de 

trânsito. E s sa s l i s tas n o r m a l m e n t e são mant idas 

por terce i ros , e não pelo fabr icante do disposit ivo. 

Cada GPS tem seu próprio jeito de instalação. Para 

mos t r a r como se faz isso, de sc revemos a i n s ta l a 

ção no caso de um mode lo da TomTom, o XXL. 

1. C o m o GPS conectado ao PC, abra o apl icat ivo 

TomTom Home [disponível no site da TomTom e i n 

cluído no CD que a companha o GPS], ac ione Adi

cionar Tráfego, Vozes, Radares de Tráfego etc. 

2. Se lec ione Pontos de Interesse. 

3. Uma lista com conjuntos preexistentes de pontos 

de interesse será exibida. Para instalar um deles, c l i 

que no botão Adicionar. Aqui, você poderá f i l trar o 

conteúdo disponível por data de publicação, avaliação 

dos usuár ios ou quantidade de downloads. 

4. Informe os dados de sua conta na TomTom. Caso 

você a inda não seja cadast rado, se lec ione a opção 

CriarConta, i n fo rme seu e -ma i l , uma senha e auto

r ize a a s soc iação do G P S à conta. 

5. O TomTom Home exibirá o progresso da i n s ta l a 

ção do conjunto de pontos de interesse. 

48. OS TORPEDOS VÃO PARA O GMAIL_ 
O programa SMS Backup, para smartphones com s is 

tema operacional Android, copia para uma conta do 

Gmai l as mensagens SMS que você envia ou recebe. 

Veja como usá-lo em seu aparelho. 

1. Aponte o navegador do smartphone para o endere

ço http://abr.io/GzL. Baixe e instale o aplicativo. 

2. Abra o SMS Backup. No menu Settings, indique 

uma conta do Gmai l . Não precisa ser a mesma conta 

usada para receber e-mai l s no aparelho. 

3. Cl ique no botão Backup Now. 

4. O aplicativo cria no Gma i l um marcador chamado 

SMS que identifica as mensagens sincronizadas. 

49. FAXINA NA TELA LCD_ 
Nada de usar o famoso paninho úmido na hora de 

l impar a tela da sua TV, notebook ou celular. O jeito 

correto de remover sujeira de um LCD é a seco, com 

um pano antiestático macio e que não solte fiapos. Se 

a sujeira for gordurosa, pode-se apelar para uma pe

quena quantidade de álcool isopropílico, encontrado 

em farmácias de manipulação. O líquido deve ser 

aplicado no pano; não diretamente na tela. 

50. LIXO ELETRÔNICO NUNCA MAIS_ 
Não custa lembrar: aparelhos eletrônicos não devem 

ser jogados no lixo normal. Todo gadget possui c o m 

ponentes tóxicos que precisam ser descartados de 

forma especial. No caso dos celulares, o caminho cor

reto são as lojas das operadoras ou os papa-pilhas 

espalhados em agências bancárias. Quem precisa 

descartar um PC velho deve primeiro buscar institui

ções de caridade para doação. O CDI [www.cdi.orq.br], 

por exemplo, recebe doações em várias capitais. Tam

bém há fabricantes que recolhem micros velhos para 

recic lagem, caso da Dell [http://abr.io/G5r], Outro pro

grama de destaque é o HP Trade In, que troca impres

soras antigas por descontos na compra de produtos 

novos [www.hp.com.br/tradeinhp]. 

51.O iPOD TOUCH VIRA iPHONE_ 
A diferença entre um iPhone e um iPod touch é que 

este último não faz ligações, certo? Não é bem ass im. 

Depois que a Apple liberou os aplicativos de VolP na 

App Store, dá para instalar o Skype, o Fring ou o Line2 

e usar o iPod Touch como telefone. Basta ter uma boa 

conexão Wi-Fi e um headset (com ou sem fio). As ver

sões móveis dos serviços funcionam muito bem, acei 

tando, inclusive, os planos pagos que permitem fazer 

ligações a telefones fixos. 

http://info.abril.com.br/downloads/maqic-mp3-taqqerl
http://abr.io/GzL
http://www.cdi.orq.br
http://abr.io/G5r
http://www.hp.com.br/tradeinhp
Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 299, p. 24-37, jan. 2011.




