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Microsoft Windows 7

1. Introdução ao Windows 7

O Microsoft Windows é uma versão do sistema 
operacional desenvolvido pela Microsoft, podendo ser 
utilizado em computadores domésticos ou empresariais, 
laptops, netbooks entre outros, foi lançada em 2009. 
Que fornece maneiras distintas para localização e 
gerenciamento de arquivo.

O Windows 7 tem duas opções de contas de usuários:

• Administrador: pode instalar e desinstalar periféricos 
(impressora, scanner, teclado etc) e programas, alterar 
as configurações do sistema, modificar a conta dos 
outros usuários, entre outras configurações.
• Usuário padrão: pode usar o computador, sem alterar 
nenhuma configuração, nem mesmo a hora do sistema, 
por exemplo.

Visualmente o Windows 7 é semelhante ao seu 
antecessor, o Windows Vista, porém a interface é muito 
mais rica e intuitiva, tornando a experiência individual um 
verdadeiro prazer. Esse sentido se traduz na facilidade 
de localizar seus aplicativos e arquivos. É Sistema 
Operacional multitarefa e para múltiplos usuários. O 
novo sistema operacional da Microsoft trouxe, além dos 
recursos do Windows 7, muitos recursos que tornam a 
utilização do computador mais amigável.

VERSÕES DO WINDOWS 7

Foram desenvolvidas muitas versões do Windows 7 para 
que atendam às diversas características de plataformas 
computacionais e necessidades tecnológicas diferentes 
e existentes no mercado (residencial e corporativo). 

• Windows 7 Starter: Projetado especificamente para 
ajudar mais as pessoas em mercados de tecnologia em 
desenvolvimento a aprender habilidades valiosas com 
computador e a atingir novas oportunidades. 
• Windows 7 Home Premium: É ideal para residências 
com necessidades básicas de computação como e-mail, 
navegação na Internet e compartilhamento/visualização 
de fotos, músicas e vídeos. 
• Windows 7 Professional: É a edição para aqueles que 
preferem trabalhar tanto no ambiente doméstico quanto 
no ambiente de trabalho. Com todos os recursos do 
Windows Home Premium, ele ainda permite trabalhar com 
funcionalidades como Modo Windows XP para executar 
aplicativos mais antigos que se executam normalmente 
no Windows XP e possui backup automático para os 
seus dados. 
• Windows 7 Ultimate: É a escolha certa para quem 
quer ter tudo. Alterne facilmente entre os mundos de 
produtividade e experimente a edição mais completa 
do Windows 7. Além das funcionalidades do Windows 
Home Premium e do Windows Professional. 


