
xiste um ótimo recurso oculto nas preferências do 
Safari que aumenta enormemente seu prazer em 

navegar pela web. Ele ajuda a preencher formulários 
que exigem seu telefone e endereço, além de caixas 
de login com credenciais relevantes. De fato, o Safa
ri pode interagir com o Agenda e puxar automatica
mente as informações necessárias de seus dados para 
qualquer formulário. Assim, torna-se muito simples 

registrar-se em um site comercial ou 
qualquer outro em que é necessário 
preencher certa quantidade de infor
mações. Para aumentar a flexibilida
de, depois de ser configurado o Pre
enchimento Automático pode ser 
ativado de diversas maneiras, com o 
mouse ou o teclado, e a interface do 

navegador da Apple também pode 
ser personalizada para facilitar o uso 
deste recurso. Além disso, para que 
você tenha controle total, o painel de 
preferências do Preenchimento Au
tomático do Safari possibilita con
ferir quais sites têm a permissão de 
usar o recurso. 

0 ícone Preferências do Preenchi

mento Automático O painel é ident i f icado 

por uma caneta sobre um campo de tex

to em um formulário web na janela de pre

ferências. Este p ictograma, apl icado por 

intermédio dos diversos ícones, é usado 

para representar o recurso de preenchi

mento automát ico. 

Barra personalizada do Sa

fari Adic ione o ícone do Preenchi

mento Automát ico à barra de fer

ramentas do Safari por meio do 

i tem Personal izar Barra de Ferra

mentas do menu Exibir. O pictogra

ma faci l ita o início da ação de Pre

ench imento Automát ico. 

O cartão EU do Agen

da Depois de se lec ionado 

como seu car tão pessoal , 

um pequeno EU é sobre

posto à imagem do cartão. 

I s so subst i tu i a imagem por 

aquela usada pela conta na 

qual você e s t á se logando. 

Nomes de usuário e 

senhas salvas 0 botão 

Editar, ao lado das opções 

Senhas e nomes de usuário 

ou Outros formulários, abre a 

l ista de todos os i tens salvos 

pelo Safari. Você pode, então, 

remover um ou mais itens. 
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