
www.clubedemanutencao.info 

CM – Clube de Manutenção 
 

www.clubedemanutencao.info 

1 

 
DICAS CM

 

 
DICAS WINDOWS XP 
 

Algumas das Dicas abaixo requerem a execução do Editor de Registro do 
Windows: regedit.exe.  Para acioná-lo vá em: Iniciar / Executar e digitar 
regedit. Enfatizamos que é necessário conhecimento, experiência e 
atenção para alterar o Registro do Windows, sem ocasionar falhas no 
Sistema Operacional. Nós do CM realizamos testes consistentes para todas 
as dicas, em diversos computadores, nenhum efeito colateral significativo 
foi detectado. Ainda assim, não há como garantir o correto funcionamento 
das mesmas para todo e qualquer computador, bem como não podemos 
nos responsabilizar por eventuais danos decorrentes da execução 
equivocada das dicas em questão. 
 

01 - Desinstalando Programas:  Windows Messenger e outros 
Determinados programas que acompanham o Windows XP não disponibilizam a 
alternativa de remoção; no entanto existem maneiras de fazê-lo. É o que acontece 
com o Windows Messenger. Para desinstalá-lo, abra o Bloco de Notas (Notepad) e 
por ele acesse o arquivo sysoc.inf (você também pode acessar esse arquivo 
digitando C:\windows\inf\sysoc.inf em Executar), situado em C:\Windows\inf. Na 
seção Components, remova somente a palavra hide do componente que você 
deseja desinstalar. Em nosso exemplo, a remoção é do software Windows 
Messenger e sua linha no arquivo sycoc.inf : 

 msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 ;   ficará assim:  

 msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7.  

Após isso, salve o arquivo e os componentes escolhidos agora poderão ser 
desinstalados normalmente pelo Painel de Controle / Adicionar/Remover 
Programas. Vale dizer que a primeira palavra em cada linha indica o programa 
(Pinball, MSWordPad, etc) e para cada uma delas é necessário remover a palavra 
hide para que o aplicativo em questão possa ser removido do Windows XP.  

IMPORTANTE: Antes de executar o procedimento, faça uma cópia do 
arquivo sysoc.inf, por precaução. Essa mesma dica também funciona no 
Windows 2000. 

 

02 - Mudando a Pasta Meus Documentos de lugar 
O diretório Meus Documentos fica localizado em C:\Documents and 
Settings\usuario\Meus Documentos por padrão (neste caminho, "usuario" é o nome 
do login usado no computador). No entanto, é possível colocar essa pasta em outro 
local. Para isso, clique sobre a pasta Meu Documentos com o botão direito do 
mouse e escolha a opção Propriedades. Clique em Destino e na caixa de nome Local 
da pasta de destino, escolha o novo diretório. 
 

03 - Excluindo as Pastas Especiais dentro de Meus Documentos 
No diretório Meus Documentos, existem pastas que muitos não usam, como Minhas 
Músicas e Minhas Figuras. Se você apagá-las, o Windows as recria. Para eliminar 
definitivamente esses diretórios, vá em Iniciar / Executar e digite regsvr32 /u 
mydocs.dll. Para fazer com que essas pastas apareçam novamente, em Executar, 
digite o comando regsvr32 mydocs.dll e reinicie o computador. 
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04 - Realizando Backup do WPA, para Evitar a Reativação 
Se você tiver o Window XP já ativado e funcionando corretamente em seu 
computador, pode ser que necessite reinstalá-lo por algum motivo nesta mesma 
máquina. Neste caso, você terá que reativá-lo novamente para que o sistema 
funcione. Para evitar isso, antes da reinstalação, faça um backup (cópia) do arquivo 
WPA.DBL que está no diretório C:\Windows\System32. Após a reinstalação do 
Windows XP, coloque o arquivo neste mesmo diretório e ação está terminada. Vale 
dizer que o arquivo WPA.DBL é onde o sistema armazena as informações sobre o 
hardware instalado no computador. 
 

05 - Desabilitando os Balões de Aviso do Windows XP 
Se você deseja desabilitar aqueles "balões de aviso" que aparecem sempre que o 
Windows executa alguma função específica, faça o seguinte: vá em Iniciar / 
Executar, digite regedit e vá na chave HKEY_CURRENT_USER / Software / Microsoft 
/ Windows / CurrentVersion / Explorer / Advanced. Clique no menu Editar, vá em 
Novo / Valor DWORD, digite EnableBalloonTips e pressione Enter em seu teclado. 
Se já houver essa variável ali, altere o seu valor para 0 (zero). Re-inicie o 
computador e os balões não serão mais exibidos pelo sistema. 
 

06 - Como instalar o Teclado Padrão ABNT2 no Windows XP 
No Windows XP a configuração do idioma e do tipo de teclado não é feita através do 
ícone de teclado. Para fazer isso, vá ao Painel de Controle / Opções regionais e de 
idioma / Idiomas / Detalhes / Adicionar, escolha Português (Brasil) e Português 
(Brasil - ABNT2) nas opções e clique em OK. 
 

07 – “Entrando” diretamente no Windows  
No caso do computador utilizado por um único usuário, num local seguro, nem 
sempre há necessidade de se efetuar o “Login”; você pode desabilitá-lo. Para isso, 
vá em Iniciar / Executar, digite control userpasswords2 e clique em OK. Na guia 
Usuários, desative o item Os usuários devem entrar com um nome e senha para 
usar este computador e clique em Aplicar. Quando o sistema pedir um nome de 
usuário e uma senha, informe o usuário padrão e digite uma senha (não deixe este 
campo em branco!). Após isso, pressione OK, vá em Iniciar / Configurações Painel 
de Controle / Contas de Usuário, clique em Alterar o modo como usuários fazem 
logon ou logoff e desative os itens Use a tela de boas-vindas e Use a Troca Rápida 
de Usuário. Com isso, o Windows carregará mais rápido e não será necessário 
passar pela tela de login.  Uma outra alternativa, é instalar a ferramenta Tweak UI 
da Microsoft (item 10) e ir em Logon / Autologon, habilitar a caixa Log on 
automatically at system startup, escolher um usuário e em Set Password informar 
uma senha. 

 

08 - Recarga do Windows Explorer 
Algumas vezes, o executável explorer.exe (que entre outras coisas, mantém a 
estrutura de janelas e a Barra de Tarefas operando) trava e a Barra de Tarefas (a 
barra onde se encontra o botão Iniciar) pára de responder ou some. Dependendo 
do caso, o próprio Windows executa novamente o explorer.exe e reabilita suas 
funcionalidades. Quando isso não ocorre, existe uma solução simples a qual evita a 
necessidade de efetuar logoff ou de reiniciar o micro: simplesmente pressione 
<Ctrl> + <Alt> mais Del em seu teclado, vá em Arquivo / Executar nova tarefa e 
digite explorer. O explorer.exe será então habilitado novamente. 
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09 - Menu Iniciar mais rápido 
É possível fazer com que o Menu Iniciar do Windows XP exiba seus itens mais 
rapidamente. Para isso, acesse Iniciar / Executar, digite regedit e vá em 
HKEY_CURRENT_USER / Control Panel / Desktop. Selecione a chave 
MenuShowDelay na lista da direita e clique com o botão direito do mouse na chave. 
Agora, vá em Modificar e mude o valor para 0 (zero). Após a próxima inicialização, 
o menu Iniciar irá carregar mais rápido. 

 
 

10 – Alterando o Windows XP através do Tweak UI 
O Tweak UI faz parte dos programas chamados "Powertoys". Trata-se de um 
aplicativo desenvolvido pela Microsoft que permite uma série de ajustes no 
Windows XP. É possível, por exemplo, configurar os recursos do mouse, alterar 
ícones e caixas de diálogo, habilitar o logon automático, mudar as opções do Painel 
de Controle e do menu Iniciar, entre outros. Por sua variedade de opções, o Tweak 
UI deve ser usado com cuidado para evitar danos. Seu download pode ser feito aqui 
em nosso Web Site; vá em: <Download PROGRAMAS> e “baixe” o pacote de 
utilitários não divulgados da Microsoft # Opção 13. MS Utils – Não 
Divulgados; veja também o resumo das ferramentas em <Download 
INFORMAÇÃO> # Opção 13. MS Utils – Não Divulgados. 

 
 

11 - Desativando o Suporte do Windows XP a Arquivos .ZIP 
O Windows XP tem um recurso interessante que muita gente desconhece: O 
suporte nativo a arquivos com extensão .zip. Não é necessário usar nenhum 
programa adicional para abrir arquivos neste formato no XP.  No entanto, se você 
desejar, por algum motivo, desativar esse recurso, proceda da seguinte maneira: 
Vá em Iniciar / Executar e digite regsvr32 /u %windir%\system32\zipfldr.dll. Na 
próxima inicialização, o suporte a arquivos .zip não existirá mais. Para habilitar 
novamente este recurso, vá em: 

Executar e digite regsvr32 %windir%\system32\zipfldr.dll.  

 
 

12 - Atalhos Rápidos para Itens do DESKTOP 
Clique com o botão direito do mouse sobre a barra de tarefas do Windows (a barra 
onde fica o botão Iniciar). Em seguida, selecione a opção Barra de Ferramentas e 
clique no item Área de trabalho. Ao lado do relógio do Windows, aparecerá um 
botão chamado Desktop. Na seta desde botão, há atalhos para todos os itens que 
estão na Área de trabalho do Windows. Um recurso interessante para quem 
trabalha com muitas janelas abertas. 

 
 

13 - Informações do sistema num arquivo txt 
É possível obter informações do sistema através de um arquivo txt. Para isso, vá 
em Iniciar / Programas / Acessórios / Prompt de comando ou simplesmente vá em 
Iniciar / Executar e digite cmd. Na tela que aparecer, digite systeminfo > CM-
Info.txt. Agora vá na pasta onde o arquivo foi salvo (essa informação aparece antes 
do campo onde você pode digitar no prompt) e abrá-o. O arquivo contém várias 
informações sobre o sistema e sobre o computador. Ao executar o comando, o 
arquivo txt pode ter o nome que você quiser.  
 

http://www.infowester.com/dicaswxp2.php
Observação
CM
São 11 (onze) ferramentas muito interessantes.  Vale a pena baixar e testar.  Algumas delas podem lhes ser muito úteis.
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14 - Convertendo partições FAT32 em NTFS sem perder dados 
Para converter uma partição em FAT32 numa partição NTFS, faça o seguinte: vá 
em Iniciar / Programas / Acessórios / Prompt de comando ou simplesmente vá em 
Iniciar / Executar e digite cmd. Em seguida, digite convert c: /fs:ntfs. A letra c pode 
ser mudada para a partição desejada. A partir deste comando, o sistema começará 
o processo de conversão. Esteja ciente que após isso, não será mais possível voltar 
ao sistema de arquivos FAT32. Esta dica não é muito recomendada se o Windows já 
possui vários arquivos e programas instalados, uma vez que a conversão pode 
trazer perda de desempenho. Essa dica também funciona no Windows 2000. 
 
 

15 - Teclado virtual 
Se por algum motivo seu teclado não funcionar corretamente ou estiver fora do 
alcance, você ainda pode conseguir finalizar seu trabalho. Com o mouse, vá em 
Iniciar / Programas / Acessórios / Acessibilidade / Teclado Virtual. Uma imagem de 
um teclado aparecerá na tela e você poderá clicar com o mouse nas teclas. O 
problema é a lentidão que você terá para escrever, além do fato de alguns acentos 
não estarem disponíveis.  

 
 

16 – Configurando a Saudação personalizada no relógio 
Você pode exibir frases personalizadas ao lado do relógio do Windows, como "Bom 
dia", "Boa noite", "Nome do Usuário ou Empresa", etc. Para isso, vá em Iniciar / 
Configurações / Painel de Controle / Opções regionais e de idioma e clique na aba 
Opções regionais.  Acione o botão Personalizar e, na guia Hora, coloque a frase que 
quiser em Símbolo a.m. e em Símbolo p.m..  Depois, vá ao campo Formato de hora 
e adicione o string CM no final da expressão já existente.  

O resultado é HH:mm:ss CM. Note que, ao colocar uma palavra diferente em cada 
um desses campos, a frase em Símbolo a.m. será exibida de 0:00 até 11:59. Por 
sua vez, a palavra exibida em Símbolo p.m. será exibida de 12:00 até 23:59, 
portanto, se quiser exibir uma única frase, coloque a mesma frase nos dois 
campos. 

 
  

17 – “Destravando” a impressora  
Algo que acontece com freqüência no Windows XP é a impressão parar e você não 
conseguir cancelá-la. Um jeito para lidar com isso sem reiniciar o computador é ir 
em Iniciar / Configurações / Painel de Controle / Ferramentas Administrativas / 
Serviços. Procure por Spooler de Impressão, clique com o botão direito do mouse 
sobre ele e escolha Parar. Agora, vá em Iniciar / Configurações / Impressoras e 
escolha impressora em questão. em Exibir, clique em Atualizar. Se a linha da 
impressão ainda estiver presente, simplesmente basta cancelá-la.  

 
 

18 - Configurando a pasta All Users do menu Iniciar 
No Windows XP (e 2000), é possível que cada usuário tenha um menu Iniciar 
personalizado. No entanto, há alguns itens que existem no menu Iniciar de todos os 
usuários. Para tirar ou acrescentar um item, vá em Iniciar e clique com o botão 
direito do mouse sobre Programas. Escolha Abrir a pasta All Users e faça as 
alterações desejadas.  
 

http://www.infowester.com/fat.php
http://www.infowester.com/ntfs.php
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19 - Trocando as letras das unidades de disco 
Redefinindo as letras das unidades de HD/CD/DVD do seu computador. Vá em 
Iniciar / Configurações / Painel de Controle / Ferramentas Administrativas / 
Gerenciamento do Computador. À esquerda, escolha o item Gerenciamento de 
disco. Na coluna que aparecer à direita, selecione a unidade de disco desejada, 
clique com o botão direito do mouse sobre ela e escolha a opção Alterar a letra da 
unidade de disco. Agora você pode escolher a letra que achar mais conveniente. As 
unidades de HD alvo da operação não poderão ter memorial virtual 
configurada! 
 

 

20 - Usando o Visualizador da Área de Transferência 
O Visualizador da Área de Transferência não existe mais no menu Iniciar do 
Windows XP, mas ele ainda está disponível no sistema (com o nome de Visualizador 
da Área de Armazenamento). Para usá-lo, vá em em C:\Windows\System32 e crie 
um atalho para o programa clipbrd.exe na Área de Trabalho do Windows. 

 

gilberto
Note
Fique de olho.  Novas dicas podem ser incluídas a qualquer momento.Colabore com sugestões via:  usuario@clubedemanutencao.info
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