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1.

APRESENTAÇÃO

O propósito deste documento é servir como base de consulta para as diversas funcionalidades
oferecidas pelo navegador web Mozilla Firefox e Iceweasel.
Este manual foi baseado principalmente nas documentações oficiais do Firefox, que acompanham o
próprio programa. As explicações que constam neste documento e que fazem menção aos recursos do
ambiente gráfico foram elaboradas tendo como base a instalação do Firefox no idioma português do Brasil.
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2.

O QUE É FIREFOX?

O Firefox é um navegador web, totalmente software livre, multi-plataforma, rápido, intuitivo e altamente
extensível, desenvolvido pela Mozilla Foundation que também implementa todas as principais e mais novas
funcionalidades e tecnologias presentes no mercado.
A palavra Firefox vem do “Panda Vermelho”, como era chamado antigamente pelos chineses. O Panda
vermelho era chamado de “Raposa de Fogo” pois sua fisionomia lembra uma raposa de cor avermelhada.
Esse nome foi escolhido por ser parecido com Firebird (que era o nome anterior do Firefox) e também por ser
um nome único no mundo da computação.
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3.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE O FIREFOX E O ICEWEASEL?

O Iceweasel é a versão do Firefox para o Debian, suas principais diferenças são seu nome e seu
logotipo. A política da distribuição Debian estipula que todos os softwares contidos nela sejam 100% livres, que
não é o caso do Firefox. O nome Firefox é uma marca registrada da Mozilla Foundation, então para que o
Firefox se tornasse totalmente livre, a solução encontrada foi a mudança de seu nome e seu logotipo para
Iceweasel.
OBS.: Neste documentos iremos sempre nos referir tanto do Iceweasel como do Firefox apenas como Firefox,
por ser mais abrangente, entretanto todos os recursos aqui demonstrados serão válidos para os dois, salvo
quando dito o contrário.
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4.

UTILIZANDO O FIREFOX
4.1. NAVEGANDO EM PÁGINAS DA WEB
4.1.1. EXIBINDO A SUA PÁGINA INICIAL
Quando você inicia o Firefox, ele exibe a sua página inicial. Por padrão, você verá a página inicial
do Firefox.
–

Para exibir mais conteúdo na tela, você pode utilizar o modo Tela Inteira. O modo Tela Inteira
condensa as barras de ferramentas do Firefox em uma única e pequena barra de ferramentas.
Para ativar o modo Tela Inteira, simplesmente clique em Exibir > Tela inteira ou pressione F11.

–

Para exibir rapidamente a sua página inicial, pressione Alt+Home.

4.1.2. ABRINDO OUTRA PÁGINA
Você pode abrir outra página digitando o seu endereço da internet (URL) no Campo de endereço.
URLs normalmente começam com "http://" seguido de um ou mais nomes que identificam o endereço.
Um exemplo é "http://www.mozilla.org/".
–

Clique no Campo de endereço para selecionar o endereço que já estiver neste espaço.

–

Digite a URL da página que você deseja visitar. A URL que você digitar substituirá qualquer texto
já existente no Campo de endereço.

–

Pressione Enter.
DICA: Para selecionar rapidamente a URL do Campo de endereço, pressione Ctrl+L.

DICA: Se você não sabe o endereço. Tente digitar uma palavra-chave (algo como
"presentes" ou "flores") no Campo de endereço e pressione Enter. Isso, por padrão, efetuará
uma busca no Google, caso queira procurar em outro site de busca, clique sob o ícone do
Google (“G” azul) e selecione outro site de busca.

4.1.3. ABRINDO UM LINK
A maioria das páginas contém links (elos) que você pode abrir para ir para outras páginas.
–

Mova o cursor do mouse até que ele mude para um dedo apontando. Isso acontece sempre que o
cursor está sobre um link. A maioria dos links são textos sublinhados, mas botões e imagens
também podem ser links.

–

Clique uma vez no link. Enquanto a rede localiza a página correspondente ao link, mensagens de
status serão exibidas na base da janela.
PÁG.: 9
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4.1.4. RECONSTITUINDO A NAVEGAÇÃO
Existem várias maneiras de revisitar páginas.
–

Para voltar ou avançar uma página, clique no botão Voltar ou Avançar.

–

Para voltar ou avançar mais de uma página, clique nos triângulos dos botões Voltar e Avançar.
Você verá uma lista de páginas que você visitou recentemente; para retornar a uma dessas
páginas, clique sobre ela na lista.

–

Para exibir uma lista de URLs que você digitou no Campo de endereço, clique na seta que aponta
para baixo, localizada à direita do Campo de endereço. Para exibir uma dessas páginas, clique
sobre ela na lista.

–

Para exibir páginas que você visitou recentemente durante a sua navegação, abra o menu
Histórico e utilize a lista no fim do menu.

–

Para exibir páginas que você visitou há mais tempo, abra o menu Histórico e clique em Exibir
painel. Você verá o painel Histórico. O painel Histórico exibe uma lista de pastas que contêm links
para os sites visitados nas suas últimas navegações. Clique em um dos links para exibir a página.

4.1.5. PARANDO E RECARREGANDO
–

Se uma página estiver demorando muito para ser carregada ou se você não quiser mais
exibí-la, clique no botão Parar.

–

Para recarregar a página exibida ou verificar se ela foi atualizada, clique no botão
Recarregar ou pressione Ctrl+R.

4.1.6. NAVEGAÇÃO POR ABAS
Se você for visitar mais de um site ao mesmo tempo, você pode utilizar a navegação por abas
para navegar na Web mais rápido e fácil.
A navegação por abas permite que você abra abas em uma única janela do Firefox, cada uma
exibindo uma página. Você não precisa abrir várias janelas para visitar várias páginas diferentes. Isso
libera espaço na sua área de trabalho. Você pode abrir, fechar e recarregar várias páginas
convenientemente em uma única janela.
Para maiores informações, leia o tópico 8 - Navegação por abas.

4.1.7. UTILIZANDO O PAINEL
O Painel é uma área do lado esquerdo da tela que pode ser usado para exibir os Favoritos ou o
Histórico. Algumas extensões também podem adicionar novas funcionalidades ao Painel.
–

Para exibir algum item no Painel, clique em Exibir > Painel. Uma lista de painéis disponíveis será
exibida.
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DICA: o menu Exibir do painel Histórico pode organizar a ordem do histórico de acordo com
a preferência do usuário

4.2. PESQUISANDO
4.2.1. PESQUISANDO NA WEB
Pesquisar um termo particular em sites na web é muito simples: basta digitar algumas palavras
no Campo de pesquisa do Firefox.
Por exemplo, se você quiser encontrar informações sobre o Firefox:
–

Clique no Campo de pesquisa.

–

Digite firefox. Ao digitar você substituirá qualquer texto que estiver no Campo de pesquisa.

–

Pressione a tecla Enter para pesquisar.
Os resultados da pesquisa sobre Firefox serão retornados na página principal.

4.2.2. SELECIONANDO O MECANISMO DE PESQUISA
Você pode trocar o mecanismo de pesquisa clicando no seu ícone e selecionando o mecanismo
de pesquisa de sua escolha. Alguns mecanismos de pesquisa, como o Google, pesquisam em toda a
Web; outros, como o Wikipédia, pesquisam somente em sites específicos.

4.2.3. ORGANIZAR MECANISMOS DE PESQUISA
Clique no ícone do mecanismo de pesquisa e clique em Organizar... para adicionar, reordenar,
excluir ou restaurar as pesquisas padrão. Selecione um mecanismo de pesquisa e clique no botão
apropriado para movê-lo dentro da lista ou excluí-lo. Você pode instalar novos mecanismos de
pesquisa clicando no link Mais pesquisas....

4.2.4. PESQUISANDO NA WEB POR PALAVRAS SELECIONADAS EM UMA
PÁGINA

O Firefox permite que você pesquise palavras selecionadas em uma página da Web:
–

Selecione (realce) quaisquer palavras na página exibida.

–

Clique com o botão direito na seleção e clique em Pesquisa [Mecanismo de Pesquisa]:
"[palavras selecionadas]" (No Firefox 1.5, clique em Pesquisar na web: “[palavras
selecionadas]”, e a busca será feita no mecanismo de pesquisa padrão, normalmente o Google)
no menu de contexto.
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O Firefox abrirá uma nova aba e utilizará o mecanismo de pesquisa selecionado para pesquisar
as palavras selecionadas.

4.2.5. PESQUISANDO NO TEXTO DE UMA PÁGINA
Para localizar palavras no texto da página exibida no Firefox:
–

Pressione Ctrl+F ou clique em Editar > Localizar... para abrir a barra de ferramentas Localizar na
base da janela do Firefox.

–

Digite a(s) palavra(s) que você deseja localizar. A pesquisa inicia automaticamente quando algo é
digitado na caixa de texto.

–

A barra de ferramentas Localizar oferece as seguintes opções:
1. Próxima: localiza a próxima ocorrência do texto após o cursor do teclado;
2. Anterior: localiza a ocorrência anterior ao cursor do teclado;
3. Realçar: realça (destaca) todas as ocorrências do texto procurado na página exibida;
4. Diferenciar maiúsc./minúsc.: diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas ao pesquisar
o texto.

Para localizar a mesma palavra ou frase novamente, pressione F3 ou clique em Editar >
Localizar próxima.
DICA: ative a opção preferência “Localizar texto ao começar a digitar na aba Geral” (no
Firefox 1.5, “Começar a localizar assim que digitar”) do painel “Avançado” em Editar >
Preferências para ativar o modo Localização Rápida da barra de ferramentas Localizar.
Quando ativada, a barra de ferramentas Localização Rápida abre e inicia a pesquisa
automaticamente assim que você digita algo. Diferentemente da barra de ferramentas Localizar, a barra de
ferramentas Localização Rápida será fechada automaticamente após alguns segundos de inatividade.

4.3. COPIANDO, SALVANDO E IMPRIMINDO PÁGINAS
4.3.1. COPIANDO PARTE DE UMA PÁGINA
Para copiar o texto de uma página:
–

Selecione o texto;

–

Clique em Editar > Copiar na barra de menus, ou aperte no teclado Ctrl+C.
Você pode agora colar o texto em outros programas.
Para copiar um link (URL) ou o endereço de uma imagem em uma página:
PÁG.: 12

MANUAL DO USUÁRIO FIREFOX

–

Posicione o cursor do mouse sobre o link ou imagem;

–

Clique com o botão direito e clique sobre o link ou imagem para exibir o menu de contexto;

–

Clique em Copiar link ou em Copiar endereço da imagem. Se uma imagem também for um link, as
duas opções aparecerão no menu.
Você pode colar o link em outros programas ou no Campo de endereço do Firefox.

4.3.2. COPIANDO PARTE DE UMA PÁGINA
Para salvar uma página inteira no Firefox:
–

Clique em Arquivo > Salvar como.... A caixa de diálogo Salvar como será exibida.

–

Selecione o local onde a página será salva.

–

Selecione um formato para página que você quer salvar (Para essa opção é necessário clicar em
Navegar em outras pastas para exibir as opções extendidas):
1. Página da web, completa: salva toda a página da web, incluindo as imagens. Essa opção
permite que você visualize a página salva exatamente como ela foi publicada, mas pode não
manter a estrutura de links da página original na cópia salva. O Firefox cria uma nova pasta
no local onde a página é salva para armazenar as imagens e outros arquivos necessários
para a exibição completa da página.
2. Página da web, somente (X)HTML: salva a página original sem as imagens. Essa opção
preserva a estrutura original de links.
3. Arquivo de texto: salva a página original em um arquivo de texto. Essa opção não preserva a
estrutura de links, mas permite que você visualize uma versão em texto da página em
qualquer editor de textos.

–

Digite o nome do arquivo a ser salvo e clique em Salvar.
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Para salvar um frame de uma página:
–

Posicione o cursor do mouse dentro do frame desejado.

–

Clique com o botão direito sobre o frame para exibir o menu de contexto.

–

Clique em Este frame > Salvar frame como... no submenu. A caixa de diálogo Salvar como será
exibida.

–

Selecione o local onde a página será salva.

–

Selecione um formato para página que você quer salvar.

–

Digite o nome do arquivo a ser salvo e clique em Salvar.
Para salvar uma imagem de uma página:

–

Posicione o cursor do mouse sobre a imagem.

–

Clique com o botão direito na imagem para exibir o menu de contexto.

–

Clique em Salvar imagem como.... A caixa de diálogo Salvar imagem será exibida.

–

Selecione o local onde a imagem será salva.

–

Digite o nome do arquivo a ser salvo e clique em Salvar.

Para salvar uma página sem exibí-la (bastante útil para recuperar dados não-formatados, cuja
finalidade não é a exibição):
–

Posicione o cursor do mouse sobre o link para a página.

–

Clique com o botão direito sobre o link para exibir o menu de contexto.

–

Clique em Salvar link como.... A caixa de diálogo Salvar como será exibida.

–

Selecione o local onde a página será salva.

–

Digite o nome do arquivo a ser salvo e clique em Salvar.

É importante lembrar que alguns links baixam e salvam arquivos automaticamente no seu disco
quando são clicados. As URLs desses endereços muitas vezes começam com "ftp://" ou são arquivos
de extensão "au", "wav", "mpeg", etc. Esses links podem transmitir programas, sons ou vídeos e são
capazes de executar aplicativos auxiliares que suportem esses tipos de arquivos.
DICA: para definir uma imagem como plano de fundo da sua área de trabalho, clique com o
botão direito na imagem e clique em Definir como papel de parede... no menu de contexto.

4.3.3. IMPRIMINDO UMA PÁGINA
Para imprimir a página exibida:
–

Clique em Arquivo > Imprimir....
Para imprimir o texto selecionado:

–

Selecione o texto na página exibida.

–

Clique em Arquivo > Imprimir.... A caixa de diálogo Imprimir será exibida.

–

Na seção Intervalo de impressão, clique em Seleção.
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O autor da página e o tamanho do papel utilizado na impressão determinam o posicionamento do
conteúdo na página impressa, e não o tamanho da tela. O texto pode ser quebrado e as imagens
podem ser reposicionadas para que caibam no tamanho do papel.

4.3.4. UTILIZANDO A VISUALIZAÇÃO DE IMPRESSÃO
Para ter uma idéia de como a página ficará antes de ser impressa, você pode utilizar a
Visualização de impressão:
–

Clique em Arquivo > Visualizar impressão.
A Visualização de impressão oferece os seguintes recursos:

–

Exibir a visualização de cada página: clique nos botões Próxima página , Página
anterior , Primeira página
ou Última página
para navegar entre as páginas.

–

Alterar a escala (tamanho) das páginas*: no campo Escala, selecione "50%" para que cada
página ocupe apenas metade do tamanho original. Para redimensionar automaticamente as
páginas para que elas se encaixem no tamanho do papel, selecione Diminuir até caber. Você
também pode digitar uma porcentagem da sua escolha clicando em Personalizar....

–

Alterar a orientação da página*: clique em Retrato
para posicionar a página com o menor
lado para cima. Clique em Paisagem para
posicionar a página com o maior lado para
cima.

–

Abrir a configuração de página*: clique em Configurar página... para personalizar as páginas
que você deseja imprimir.

–

Imprimir as páginas*: clique em Imprimir... para imprimir as páginas.
Nota: As opções marcadas com “*” não estão disponíveis para Linux.

4.3.5. UTILIZANDO A CONFIGURAÇÃO DE PÁGINA
Para personalizar a impressão das páginas no Firefox, você pode utilizar a Configuração de
página:
–

Clique em Arquivo > Configurar página....
Na caixa de diálogo Configurar página, as seguintes configurações estão disponíveis:

–

Formato e Opções: escolha a orientação, escala e outras opções:
1. Orientação:
○

Retrato: selecione essa preferência
o lado menor para cima;

○

Paisagem: selecione essa preferência
lado maior para cima.

para imprimir a página na posição normal, com
para imprimir a página atravessada, com o

2. Escala: digite a porcentagem do tamanho original a ser impresso. Por exemplo, digite "50%"
para que cada página ocupe apenas metade do tamanho original.
PÁG.: 15
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○

Diminuir para caber na largura da página: selecione essa preferência para
redimensionar a página para que ela se encaixe no tamanho do papel.

3. Opções:
○

–

Imprimir cores e imagens do plano de fundo: marque essa preferência para imprimir
as cores e imagens de fundo. Quando essa preferência não é marcada, apenas as
imagens e cores do primeiro plano serão impressas.

Margens: clique nessa aba para configurar margens, cabeçalhos e rodapés:
1. Margens (em [unidade]):
○

Superior, Inferior, Esquerda, Direita: digite a margem na unidade especificada para as
margens superior, inferior, esquerda e direita.

2. Cabeçalhos e rodapés: cada caixa de seleção representa uma área do cabeçalho ou rodapé.
A linha superior de caixas de seleção são as áreas central, direita e esquerda do cabeçalho. A
linha inferior de caixas de seleção são as áreas central, direita e esquerda do rodapé. Em
cada uma das caixas, selecione umas das seguintes opções:
○

--em branco--: não exibe nada nessa área.

○

Título: exibe o título da página.

○

Endereço: exibe a URL da página (URLs normalmente começam com http://).

○

Data/Hora: exibe a data e hora em que a página foi impressa.

○

Página #: exibe o número da página de cada página.

○

Página # de #: exibe o número da página sobre o número total de páginas. Por exemplo,
se você estiver imprimindo a terceira página de um site de cinco páginas, aparecerá "3 de
5".

○

Personalizar...: permite que você digite o seu próprio texto. Você também pode incluir
qualquer um dos seguintes códigos:
■

&PT: número da página com o total de páginas (exemplo: "3 de 5")

■

&P: número da página

■

&D: data da impressão

■

&U: endereço da página

■

&T: título da página
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DICA: para visualizar as alterações feitas ao configurar a página, utilize a Visualização de Impressão.

4.4. AUMENTANDO A VELOCIDADE E EFICIÊNCIA DO FIREFOX
4.4.1. ABRINDO E SALVANDO ARQUIVOS
Ao clicar no link de um arquivo que o Firefox não sabe como manipular, a caixa de diálogo Abrir é
exibida, oferecendo as seguintes opções:
–

Abrir com: o Firefox abre o arquivo com o programa padrão das configurações do seu sistema.
Você também pode escolher um programa diferente selecionando Outro programa... na caixa de
opções.

–

Salvar: o Firefox permite que você selecione um local para salvar o arquivo. Se você selecionou
Salvar arquivos em no painel Principal da janela Preferências, o arquivo será salvo
automaticamente na pasta padrão; caso contrário, o Firefox perguntará para você onde salvá-lo.

–

Memorizar a decisão para este tipo de arquivo: quando essa preferência é selecionada, o
Firefox executará automaticamente a ação selecionada na próxima vez que você tentar abrir o
mesmo tipo de arquivo.
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DICA: você pode excluir as ações memorizadas pela preferência Memorizar a decisão para
este tipo de arquivo no diálogo Ações para downloads.

4.4.2. PLUGINS
O Firefox pode abrir diversos tipos de arquivos. Entretanto, alguns arquivos, como música ou
vídeos, necessitam de plugins ou aplicativos externos que possam manipular esses arquivos.
Os plugins adicionam novas capacidades ao Firefox e podem ser executados dentro dele. Eles
permitem que o Firefox exiba arquivos multimídia e execute pequenos aplicativos, como vídeos,
animações e jogos, entre diversas outras funcionalidades. Você pode encontrar os plugins mais
comuns para o Firefox na Página de Plugins do Mozilla Update, no endereço
“https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/browse/type:7”.
Quando arquivos não puderem ser abertos no Firefox, você poderá solicitar que eles sejam
abertos por uma aplicação externa, conforme explicação anterior, na seção Abrindo e salvando
arquivos. Por exemplo, você pode usar o reprodutor de mídia da sua preferência para tocar arquivos
MP3.
Você pode controlar como o Firefox manipula os arquivos que ele não pode exibir na caixa de
diálogo Ações para downloads. Para acessar essa caixa de diálogo, clique em Editar >
Preferências, abra o painel Conteúdo e clique no botão Organizar... na seção Tipos de arquivo.
Você pode modificar a ação para um tipo de arquivo ou excluí-la. Mais informações sobre essa caixa
de diálogo estão disponíveis em preferências de Tipos de arquivo.

4.4.3. TORNANDO O FIREFOX O NAVEGADOR PADRÃO
O Firefox exibe páginas da web na internet e no seu computador. Para facilitar a abertura de
páginas da web, você pode tornar o Firefox o seu navegador padrão.
Para tornar o Firefox o seu navegador padrão, clique em Editar > Preferências e no botão
Verificar agora no painel Principal.

4.4.4. ALTERANDO CONFIGURAÇÕES DE CACHE
O Firefox armazena cópias de páginas visitadas com freqüência no cache. Dessa maneira, o
Firefox não precisa buscar a página na rede toda vez que você visualiza a página, diminuindo assim o
tempo de carregamento das páginas.
Para ajustar o tamanho do cache:
–

Clique em Editar > Preferências;

–

Abra o painel Avançado e clique na aba Rede.

–

Digite o tamanho do cache desejado no campo Usar no máximo. O tamanho padrão é 50MB.
CUIDADO: um cache grande permite que mais dados possam ser acessados de forma
rápida, mas ocupa mais espaço no seu disco.

DICA: Quando você encerra o Firefox, ele executa a manutenção do cache. Se a
manutenção estiver demorando muito, tente reduzir o tamanho do cache.
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Para recarregar uma página a qualquer hora, clique no botão Recarregar na Barra de
navegação do Firefox. O Firefox carregará e exibirá a última versão da página.

4.5. USANDO O GERENCIADOR DE DOWNLOADS DO FIREFOX
4.5.1. O QUE É GERENCIADOR DE DOWNLOADS
O Gerenciador de Downloads é um componente do Firefox que permite que você gerencie os
downloads de arquivos atuais e passados, mantendo um histórico dos seus downloads. É uma
maneira conveniente de evitar a bagunça de múltiplas janelas de download, preservando as
estatísticas de cada download.
O Gerenciador de Downloads aparecerá sempre que você baixar arquivos, quando você clicar em
Ferramentas > Downloads ou quando você pressionar Ctrl+Y.

4.5.2. O QUE EU POSSO FAZER COM O GERENCIADOR DE DOWNLOADS?
Além de manter as informações dos seus downloads em um único lugar, o Gerenciador de
Downloads mantém as ações relativas aos downloads facilmente acessíveis para cada um deles.
–

Pausar: Você pode pausar qualquer download em andamento clicando no link Pausa ao lado do
nome do arquivo. Isso pode ser útil, por exemplo, se você precisa abrir um arquivo pequeno cujo
download iniciou após o download de um arquivo grande. Ao pausar os downloads você poderá
escolher qual deles é mais importante. Quando você quiser continuar um download, simplesmente
clique no link Continuar para continuar o download.

–

Cancelar: Se após o início de um download você decidir que não precisa mais do arquivo,
cancelar o download é simples: basta clicar no link Cancelar ao lado do nome do arquivo.

–

Abrir o arquivo: Quando um download é concluído, o link Abrir aparecerá ao lado do nome do
arquivo. Clique nesse link para abrir o arquivo.

–

Excluir o arquivo da lista: Se você não deseja armazenar as informações de um download em
particular, é fácil removê-lo. Clique no link Excluir da lista ao lado do nome do arquivo para excluílo da lista de downloads.

–

Reiniciar o download: Se por alguma razão um download não for completado, é fácil solicitá-lo
novamente. Para reiniciar o download, basta clicar no link Reiniciar ao lado do nome do arquivo.
O Firefox irá reiniciar o download.

–

Exibir a pasta de downloads: Se você configurou o Firefox para salvar todos os seus downloads
em uma única pasta nas Preferências do Gerenciador de Downloads, você pode abri-la clicando
no Nome da Pasta na base da janela do Gerenciador de Downloads.

4.5.3. PREFERÊNCIAS DO GERENCIADOR DE DOWNLOADS
As preferências do Gerenciador de Downloads estão acessíveis no painel Principal da janela
Preferências. Elas permitem que você configure várias preferências do Firefox relativas aos
downloads. Mais informações sobre o painel Downloads da janela Preferências estão disponíveis na
página de Preferências.
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5.

PREFERÊNCIAS DO FIREFOX
5.1. PREFERÊNCIAS PRINCIPAIS
5.1.1. INICIAR
Ao abrir o Firefox, por padrão a sua página inicial é exibida. A sua página inicial pode ser um site
visitado com freqüência, um site de pesquisa ou o seu webmail. Você pode alterar a sua página inicial
ou decidir exibir uma página diferente ou um conjunto de páginas ao iniciar o Firefox nesta seção.
–

Ao iniciar o Firefox: Por padrão, quando o Firefox é iniciado ele abre a sua página inicial (listada
na caixa de texto imediatamente abaixo), que corresponde à opção Abrir página inicial. Você
também pode escolher exibir uma página em branco ao iniciar (útil para eliminar o tempo
requerido para carregar a página inicial) selecionando a opção Abrir página em branco.

Alternativamente, você pode fazer com que o Firefox reabra as janelas e abas que você abriu na
última vez em que executou o Firefox, restaurando a sua navegação exatamente onde você estava na
última vez que navegou na Internet. Essa é uma maneira bastante fácil de salvar o que você estava
fazendo quando fechou o Firefox, para instalar uma atualização do sistema, por exemplo. Você pode
escolher essa opção selecionando Abrir janelas e abas da última seção.
–

Página inicial: Se você decidiu exibir a sua página inicial ao abrir o Firefox, você pode especificar
a página (ou grupo de abas) que o Firefox abrirá neste campo. Você também pode clicar em
qualquer um dos botões abaixo deste campo para escolher uma página inicial especial:
1. Usar a página aberta: Define a página exibida (ou páginas, se várias abas estiverem abertas)
como sua página inicial.
2. Usar favorito: Define um favorito selecionado por você (ou um conjunto de favoritos, caso
você selecione uma pasta) como sua página inicial.
3. Restaurar o padrão: Redefine a sua página inicial para a página padrão do Firefox.

5.1.2. DOWNLOADS
Esta seção contém as preferências que determinam como o Firefox realiza o download de
arquivos. No Firefox 1.5, esta seção está contida nas Preferências de Download.
–

Abrir a janela Downloads ao receber um arquivo: Quando essa preferência estiver
selecionada, o Firefox abrirá a janela Downloads quando você iniciar o download de um arquivo.

–

Fechar ao concluir todos os downloads: Selecione essa preferência para que o Firefox feche a
janela Downloads quando todos os downloads em progresso sejam concluídos.

–

Salvar arquivos em: Por padrão, os arquivos baixados são salvos automaticamente na Área de
trabalho (Desktop), facilitando a tarefa de baixar vários arquivos ao mesmo tempo. Você pode
selecionar uma pasta diferente clicando no botão Procurar....

–

Sempre perguntar onde salvar arquivos: Com essa preferência selecionada, o Firefox sempre
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perguntará onde você deseja salvar cada arquivo baixado (ao invés de usar a pasta padrão
definida acima).

5.1.3. PADRÕES DO SISTEMA
–

Ao iniciar, verificar se o Firefox é o navegador padrão: Selecione essa opçãopreferência se
você quiser que o Firefox verifique se é o navegador padrão ao ser iniciado. Isso assegurará que o
Firefox será carregado sempre que algum aplicativo tentar exibir uma página da web. Você
também pode clicar no botão Verificar agora para executar a verificação sempre que desejar.

5.2. PREFERÊNCIAS DE ABAS
–

Novas páginas devem ser abertas: Essa preferência controla se links de outras aplicações ou
de páginas da web que seriam abertas em uma nova janela sejam abertas Em nova janela ou Em
nova aba da última janela selecionada.
DICA: se você escolher abrir páginas em novas abas, o Firefox ignorará essa preferência e
abrirá uma nova janela caso o autor da página tenha especificado que a nova janela deverá
ter um tamanho específico, visto que algumas páginas só serão exibidas corretamente em
um tamanho específico.

–

Alertar ao fechar várias abas: Se você fechar uma janela com várias abas, o Firefox pedirá uma
confirmação a você. Isso evita que você feche acidentalmente uma janela quando você queria
fechar apenas uma aba. Desmarque essa preferência para que o Firefox feche diretamente a
janela sem pedir confirmação.

–

Alertar que o carregamento de muitas abas pode tornar o Firefox lento: Se você abrir muitas
abas ao mesmo tempo, o Firefox pedirá uma confirmação a você. Isso evita que você
acidentalmente torne o sistema lento enquanto as páginas estiverem carregando. Desmarque
essa preferência para que desativar esse aviso.

–

Sempre exibir a barra de abas: Se você estiver visualizando apenas uma página em uma janela
do Firefox, a barra de abas não será exibida. Marque essa opçãopreferência para sempre exibir a
barra de abas, mesmo quando a janela do Firefox contiver apenas uma página.

–

Ao abrir um link em nova aba, carregá-lo em primeiro plano: Ao clicar em um link com o botão
do meio do mouse (ou segurar Ctrl ao clicar com o botão esquerdo do mouse), a página será
carregada em uma nova aba. A página não será exibida e será carregada em segundo plano.
Marque essa preferência para carregar e exibir a página em uma aba em primeiro plano.
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5.3. PREFERÊNCIAS DE CONTEÚDO
–

Bloquear janelas popup: Por padrão, o Firefox bloqueia janelas popup inconvenientes em sites
da web. Desmarque essa preferência para desativar o Bloqueador de Popups.
DICA: Alguns sites utilizam popups com funções importantes. Para permitir que sites
específicos utilizem popups, clique em Exceções..., digite o domínio do site e clique em
Permitir. Para excluir um site da lista de sites permitidos, selecione-o e clique em Excluir o
site. Para limpar a lista completamente, clique em Excluir tudo.

–

Carregar imagens automaticamente: Por padrão, as imagens contidas em uma página da web
serão carregadas. Desmarque essa preferência para desativar completamente as imagens.

Se você ativar o carregamento automático de imagens, você poderá especificar quais sites serão
bloqueados ou poderão carregar imagens, dependendo do que você marcar na preferência descrita
acima, clicando em Exceções.... Na lista de exceções, digite o site do qual você deseja gerenciar as
imagens e clique em Permitir para permitir imagens ou Bloquear para bloquear imagens.
–

Permitir JavaScript: JavaScript é uma linguagem de scripts utilizada freqüentemente para tornar
páginas da web mais interativas. Entretanto, ele também facilita o uso de funções incômodas.
Para desativar o JavaScript, desmarque essa preferência. Perceba, no entanto, que desativar o
JavaScript pode fazer com que muitos sites não funcionem corretamente. Para um controle maior
sobre o que JavaScripts podem ou não fazer, clique no botão Avançado....

5.3.1. PERMISSÕES PARA JAVASCRIPT
Esta seção contém as preferências que determinam como o Firefox realiza o download de
arquivos.
–

Mover ou redimensionar janelas existentes: Desmarque essa preferência para impedir que
scripts movam ou redimensionem janelas abertas.

–

Alterar a disposição entre as janelas: Desmarque essa preferência para assegurar-se de que
scripts não alterarão a disposição entre as janelas.

–

Desativar ou substituir menus de contexto: Desmarque essa preferência para evitar que
páginas da web desativem ou substituam o menu de contexto do Firefox.

–

Ocultar a barra de status: Desmarque essa preferência para forçar a exibição da barra de status
em todas as janelas do Firefox.
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–

Modificar o texto da barra de status: Desmarque essa preferência para impedir alterações no
texto da barra de status (como rolagem de textos inconvenientes ou impedir que sites
escondam endereços da barra de status).

5.3.2. FONTES
Fonte padrão e Tam.: Normalmente as páginas da web são exibidas na fonte e tamanho
especificados aqui. Entretanto, páginas da web podem definir fontes diferentes, que serão exibidos a
não ser que você especifique o contrário na janela Fontes. Clique no botão Avançado... para acessar
mais preferências de fontes.
–

Na lista Fontes padrão para, escolha um grupo de caracteres/idioma. Por exemplo, para
configurar o grupo de fontes padrão dos idiomas ocidentais (latinos), clique em Ocidental. Para
um grupo de caracteres/idioma que não esteja na lista, clique em Outros idiomas.

–

Escolha se a fonte proporcional deverá ser com serifa (como "Times New Roman") ou sem serifa
(como "Arial"), e então especifique o tamanho padrão da fonte proporcional.

–

Especifique as fontes utilizadas para fontes com serifa, sem serifa e monoespaçada (largura fixa).
Você também pode especificar o tamanho para as fontes monoespaçadas.

–

Tam. mínimo permitido: Especificar o tamanho mínimo de fonte que pode ser exibido na tela.
Isso pode ser útil em sites que utilizam tamanhos de fonte muito pequenos e pouco legíveis.

–

Páginas podem usar outras fontes: Por padrão, o Firefox exibe as fontes especificadas pelo
autor da página. Desative essa preferência para forçar todos os sites a usar as fontes padrão.

–

Codificação padrão: A codificação de caracteres selecionada nessa caixa será a codificação
padrão utilizada para exibir páginas que não especifiquem uma codificação.
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5.3.3. CORES
Cores padrão: Aqui você pode modificar as cores padrão de texto e fundo que serão utilizadas
nas páginas em que essas cores não foram especificadas por seu autor. Clique nas amostras de cores
para modificá-las.
–

Usar cores do sistema: Marque essa preferência para usar as cores de fonte e fundo definidas
pelo seu Sistema Operacional.

Aparência padrão dos links: Aqui você pode modificar as cores padrão dos links das páginas.
Clique nas amostras de cores para modificá-las.
–

Sublinhar: Por padrão, o Firefox sublinha os links das páginas. Desmarque essa preferência para
modificar esse comportamento. Note que vários sites especificam seus próprios estilos de links e
nesses sites essa preferência não tem efeito.

–

Páginas podem usar outras cores: Por padrão, o Firefox exibe as cores especificadas pelo
autor da página. Desative essa preferência para forçar todos os sites a usar as cores padrão.

5.3.4. TIPOS DE ARQUIVO
O diálogo Ações para downloads, que pode ser aberto clicando no botão Organizar..., contém os
tipos de arquivos que você já baixou. Você pode escolher o que o Firefox deve fazer quando você
clicar novamente em um desses tipos de arquivos. Selecione o tipo de arquivo que você quer
modificar e clique em Propriedades da ação.
No diálogo Propriedades da ação, você pode escolher se o arquivo será aberto por alguma
aplicação ou se será salvo no disco. Por exemplo, se você reproduz muitos arquivos de mídia em
páginas da internet, você pode configurar o Firefox para sempre abrir arquivos de mídia diretamente
no reprodutor de mídia em vez de perguntar onde você quer que cada arquivo seja salvo.
–

Abrir com o programa padrão: Selecione essa preferência para abrir o arquivo no programa
padrão para esse tipo de arquivo (determinado pelo sistema operacional).

–

Abrir com o programa: Selecione essa preferência para especificar outro programa para abrir o
arquivo. Uma caixa de diálogo será exibida para que você possa indicar o programa a ser
utilizado.

–

Salvar no meu computador: Selecione essa preferência para salvar os arquivos em disco. Se a
preferência Salvar arquivos em estiver selecionada, os arquivos serão salvos automaticamente.

–

Usar este plugin: Selecione essa preferência para permitir que um plugin manipule o tipo de
arquivo selecionado.
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5.4. PREFERÊNCIAS DE RSS
Endereços RSS são documentos especialmente formatados que servem como sumário do
conteúdo de um site. Um RSS pode conter as manchetes das últimas notícias de um site de notícias
ou as últimas postagens de um blog, por exemplo. Você pode visualizar o conteúdo de endereços RSS
no Firefox, inscrevê-los nos Favoritos ou adicioná-los a um leitor RSS no seu computador ou na web.
As preferências deste painel determinam que ação o Firefox deve tomar quando você visualizar um
RSS.
–

Visualizar e perguntar qual leitor usar: Ao visualizar um RSS no Firefox, será exibida uma
amostra do seu conteúdo. Com essa preferência selecionada, você sempre poderá optar por qual
leitor deseja utilizar para inscrever um RSS.

–

Inscrever no: Em vez de exibir uma amostra do RSS quando você visualizar um, o RSS pode ser
aberto diretamente em um leitor RSS selecionando um leitor da lista de leitores disponíveis. Você
pode usar um programa do seu computador clicando no botão Selecionar programa.... Você
também pode inscrever endereços RSS salvando-os como Favoritos. Para escolher um método
de inscrição, simplesmente selecione-o na lista.
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Essa preferência só está disponível no Firefox 2.0 ou superior.

5.5. PREFERÊNCIAS DE PRIVACIDADE
5.5.1. HISTÓRICO
–

Memorizar páginas visitadas nos últimos ... dias: Aqui você pode especificar por quanto tempo
você quer que o Firefox lembre quais páginas você visitou. O ajuste padrão é 9 dias.

–

Memorizar dados fornecidos a formulários e ao campo de pesquisa: Quando você fornece
informações em formulários na internet e no Campo de pesquisa, o Firefox registra as
informações que você forneceu e automaticamente faz sugestões quando você for preencher o
formulário novamente. Desmarque essa preferência para desativar esse comportamento. No
Firefox 1.5, uma preferência equivalente pode ser encontrada em Preferências > Privacidade >
Formulários.

–

Memorizar downloads*: Essa preferência controla se downloads antigos devem ou não ser
exibidos na janela Downloads. A janela Downloads (que pode ser acessada no menu
Ferramentas ou ao pressionar Ctrl+Y) exibe uma lista dos seus downloads recentes. As
opçõespreferências de downloads estão disponíveis no painel Principal. No Firefox 1.5, uma
preferência equivalente pode ser encontrada em Preferências > Privacidade > Lista de
downloads.

5.5.2. COOKIES
Um cookie é um arquivo criado por um site que armazena informações no seu computador, tais
como as suas preferências ao visitar um site.
–

Sites podem definir cookies: Por padrão, cookies são permitidos. Desmarque essa preferência
para desativar os cookies. Note que alguns sites podem não funcionar corretamente quando os
cookies são desativados.

–

Preservar cookies até (No Firefox 1.5, Validade do Cookie):
1. Perderem a validade: Esta é a preferência padrão. Quando selecionada, permite que os sites
especifiquem por quanto tempo um cookie será mantido pelo Firefox. Isso torna possível que
sites lembrem as suas preferências e informações de login durante várias sessões de
navegação.
2. Sair do Firefox: Ao selecionar essa preferência, o Firefox excluirá todos os cookies
armazenados sempre que for encerrado.
3. Perguntar: Essa preferência exibe um alerta toda vez em que um site tentar armazenar um
cookie, permitindo que você escolha por quanto tempo o cookie deverá ser mantido (ou se
será recusado).
Para controlar quais sites podem ou não definir cookies, clique no botão Exceções....
Para exibir o Gerenciador de Cookies, clique no botão Exibir cookies.
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Leia mais sobre os cookies, suas preferências específicas e como controlar quais sites poderão
armazenar cookies no seu computador no tópico Gerenciando cookies.

5.5.3. DADOS PESSOAIS
–

Limpar dados pessoais ao sair do Firefox: Você pode configurar o Firefox para limpar os seus
dados pessoais sempre que você fechá-lo. Para selecionar quais dados serão limpos, clique no
botão Configurar....

–

Perguntar antes de limpar dados pessoais: Se essa preferência estiver selecionada, o Firefox
pedirá uma confirmação antes de executar a limpeza automática.
DICA: Você também pode limpar os seus dados pessoais sempre que quiser clicando no
botão Limpar agora.... Para limpar os seus dados pessoais sem abrir a janela de
preferências, pressione Ctrl+Shift+Del ou clique em Ferramentas > Limpar dados
pessoais....

Nota: Essa preferência centraliza a limpeza dos dados como Cookies e Histórico, que no Firefox
1.5 é quebrada em suas respectivas seções ou também em sua forma centralizada em Preferência >
Privacidade > É possível apagar os dados pessoais ao sair do Firefox ou ao usar um atalho do
teclado. [Configurações...].

5.6. PREFERÊNCIAS DE SEGURANÇA
–

Alertar quando sites tentarem instalar complementos: O Firefox sempre pedirá a sua
confirmação para a instalação de complementos. Para evitar que tentativas de instalação não
requisitadas resultem em instalações acidentais, o Firefox exibe um aviso quando um site tentar
instalar um complemento e bloqueia a tentativa de instalação. Para permitir que sites específicos
instalem complementos, você deve clicar em Exceções..., digitar o endereço do site e clicar em
Permitir. Desmarque essa preferência para desativar esse aviso para todos os sites. No Firefox
1.5, essa preferência pode ser encontrada em Preferências > Conteúdo > Alertar se sites
tentarem instalar extensões ou temas.

–

Alertar se o site visitado é uma suposta fraude*: Marque essa preferência se você quiser que o
Firefox verifique se o site que você está visitando pode ser uma tentativa de persuasão para que
você forneça informações pessoais (esse golpe também é conhecido como phishing).

–

Verificar recebendo uma lista de suspeitos*: Com essa preferência selecionada, o Firefox
verificará se o site visitado está em uma lista atualizada freqüentemente. Nenhum dado sobre os
sites que você visita será transmitido para serviços antifraude de terceiros. Visto que as técnicas e
sites de phishing evoluem rapidamente, este tipo de proteção pode não ser tão eficiente quanto ter
um serviço anti-phishing verificando os sites que você visita.

–

Verificar consultando o ... a cada site visitado*: Com essa preferência selecionada, o Firefox
enviará o endereço da página ao serviço antifraude selecionado por uma conexão criptografada
para verificar a sua identidade. Este método oferece a melhor proteção, mas informações como o
seu endereço IP e versão do seu navegador podem ser transferidos e armazenados pelo serviço
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anti-phishing. Você será solicitado a ler e aceitar a política de privacidade do serviço antifraude
selecionado ao selecionar essa preferência.

Nota: As preferências marcadas com “*” não estão disponíveis no Firefox 1.5.

5.6.1. SENHAS
–

Memorizar senhas de sites: O Firefox pode armazenar com segurança as senhas digitadas em
formulários para facilitar a sua autenticação em sites. Desmarque essa preferência para impedir
que o Firefox memorize as suas senhas.
OBS.: Mesmo quando essa preferência está marcada, o Firefox ainda pedirá a sua confirmação
antes de salvar as senhas de um site quando você o visita pela primeira vez. Se você clicar em
Nunca para este site, o site será adicionado na lista de exceções. Para acessar esta lista ou
remover sites dela, clique no botão Exceções....

–

Usar uma senha mestra: O Firefox pode proteger informações confidenciais como senhas
armazenadas e certificados criptografando-os usando uma senha mestra. Se você criar uma
senha mestra, cada vez que você abrir o Firefox, ele pedirá que você digite a sua senha na
primeira vez em que for necessário acessar um certificado ou senha armazenada. Você pode
definir, alterar ou remover a senha mestra marcando ou desmarcando essa opçãopreferência ou
clicando no botão Modificar a senha mestra.... Se a senha mestra já tiver sido definida, você
precisará digitá-la para modificá-la ou removê-la.

–

Exibir senhas: Você pode gerenciar as suas senhas salvas e excluir senha por senha clicando no
botão Exibir senhas.

Nota: No Firefox 1.5, preferências equivalentes estão disponíveis em Preferências >
Privacidade > Senhas.

5.6.2. ALERTAS
Clique no botão Configurar... para definir os alertas de segurança que o Firefox exibe enquanto
você navega na web.
Alertas de segurança:
–

Ao entrar em uma conexão segura: Quando essa preferência estiver ativada, o Firefox o
notificará sempre que você estiver prestes a visualizar uma página criptografada.

–

Ao entrar em uma conexão segura com criptografia de baixo nível: Quando essa preferência
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estiver ativada, o Firefox o notificará quando você visitar uma página com nível baixo de
criptografia.
–

Ao sair de uma conexão segura: Quando essa preferência estiver ativada, o Firefox o notificará
sempre que você sair de uma conexão criptografada para uma conexão não criptografada, seja
clicando em um link em uma página, abrindo um favorito ou digitando um endereço no Campo de
endereço.

–

Ao enviar dados não criptografados: Quando essa preferência estiver ativada, o Firefox o
notificará quando você enviar dados por um formulário não criptografado.

–

Ao entrar em uma conexão segura que contenha itens não criptografados: Quando essa
preferência estiver ativada, o Firefox o notificará quando a página visualizada contiver conteúdo
misto, com itens criptografados e não criptografados. Se uma página criptografada contiver dados
não criptografados, você deverá checar a identidade da página que você estiver visualizando
antes de digitar dados pessoais.

Nota: Essas preferência não estão disponíveis no Firefox 1.5.

5.7. PREFERÊNCIAS AVANÇADAS
O painel Avançado possui várias preferências avançadas do Firefox, menos prováveis de serem
alteradas pela maioria dos usuários, mas ainda assim bastante úteis e por vezes imprescindíveis para
alguns usuários.

5.7.1. GERAL
Acessibilidade:
–

Usar teclas de setas para percorrer pelas páginas: Essa preferência especifica se o cursor do
teclado será exibido, permitindo a seleção de texto e navegação pelo teclado. Você pode ativar ou
desativar essa função pressionando F7.

–

Localizar texto ao começar a digitar: Quando essa preferência está ativada, o Firefox tenta
localizar na página exibida qualquer texto que você digitar no teclado. Ao digitar o texto a ser
localizado, a barra de ferramentas Localizar é automaticamente exibida na base da janela,
exibindo informações sobre a pesquisa.

Navegação:
–

Auto-rolagem: A auto-rolagem é um recurso útil que permite rolar a página exibida segurando-se
o botão do meio do mouse e movendo o mouse para cima ou para baixo. Alguns usuários podem
achar esse recurso irritante, por isso a auto-rolagem pode ser desativada por essa preferência.

–

Rolagem suave: A rolagem suave pode ser muito útil se você costuma ler páginas muito longas.
Normalmente, quando você pressiona a tecla Page Down, a exibição desce uma página inteira.
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Com a rolagem suave, a página rola suavemente, permitindo que você veja o quanto a página
rolou. Isso torna mais fácil a continuação de uma leitura do ponto que você estava anteriormente.
–

Verificar ortografia ao digitar: Quando essa preferência está ativada, o Firefox verificará a a
ortografia do seu texto e sugerirá possíveis correções enquanto você digitar em formulários. Note
que talvez você precise instalar um dicionário; para tal, clique com o botão direito em qualquer
campo de texto, ative a verificação ortográfica se necessário e então utilize o menu Idioma para
adicionar dicionários. Esta opção não está disponível no Firefox 1.5.

Idiomas:
Algumas páginas oferecem mais de um idioma para exibição. Clique no botão Selecionar... para
especificar o idioma ou idiomas de sua preferência.
–

Idiomas: Para adicionar um idioma à lista de idiomas clique em Selecione o idioma a
adicionar..., clique sobre o idioma escolhido e clique no botão Adicionar. Exclua um idioma da
lista selecionando-o e clicando no botão Excluir. Você também pode reordenar os idiomas usando
os botões Para cima e Para baixo para determinar a ordem de preferência no caso de haver mais
de um idioma disponível.

5.7.2. REDE
Conexão:
Talvez a sua empresa ou provedor de internet ofereça ou exija o uso de um proxy. Um proxy é um
programa que age como um intermediário entre o seu computador e a internet. Ele intercepta todas as
solicitações à internet e verifica se a solicitação poderá ser atendida diretamente do seu cache.
Servidores proxy são utilizados para aumentar a performance, filtrar solicitações e ocultar o seu
computador na internet para aumentar a sua segurança. Servidores proxy também podem ser parte de
um firewall corporativo.

Configurar conexão:
–

Conectar-se diretamente: Essa é a preferência padrão. Selecione essa preferência se você não
for utilizar um servidor proxy.

–

Autodetectar as configurações de proxy para esta rede: Selecione essa opção para que o
Firefox tente detectar automaticamente os servidores proxy da sua rede para você.

–

Configuração manual de proxy: Selecione essa opção para configurar manualmente os
servidores proxy. Peça ao administrador do sistema os endereços e portas dos servidores proxy
para cada protocolo e digite as informações nos campos apropriados.

–

Endereço para configuração automática de proxy: Se o seu local de trabalho possui um
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arquivo de configuração proxy, peça ao administrador do sistema o endereço do arquivo de
configuração e digite-o neste campo. Clique em Recarregar para carregar as configurações.
DICA: Na maioria dos casos dos órgãos do Estado do Paraná, deverá ser selecionada a
Configuração manual de proxy, como na figura abaixo. Para saber como deve ficar a
configuração em cada órgão, contate o administrador local da rede.

Cache:
As páginas que você visita normalmente são armazenadas em uma pasta especial chamada
cache para que elas possam ser exibidas mais rapidamente na próxima vez em que você visitá-las.
Aqui você pode especificar a quantidade de espaço em disco que o cache poderá utilizar. Você
também pode limpar o conteúdo do cache sempre que quiser.
–

Usar no máximo ... MB de espaço para o cache: Permite que você especifique o tamanho
máximo do cache no seu computador.

–

Limpar agora: Limpa imediatamente o conteúdo atual do cache, liberando o espaço em disco
utilizado pelo cache.

5.7.3. ATUALIZAÇÕES
As atualizações são importantes para que sempre se tenha um navegador estável, seguro, e
acima de tudo, funcional. Entretanto, como estamos nos baseando no sistema Linux GNU/Debian, não
necessitamos que o próprio Firefox procure por atualizações e instale-as, sendo que o próprio Debian
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fará isso automaticamente sempre que houver uma nova versão estável. Se o Debian não estiver
verificando por atualizações automaticamente, cabe ao administrador da rede fazê-las manualmente.
Recomenda-se então que as configurações padrões sejam mantidas.
Informações detalhadas sobre estas configurações podem ser consultadas na ajuda do Firefox no
tópico Preferências > Avançado > Atualizações.

5.7.4. CRIPTOGRAFIA
A criptografia é a técnica de se codificar informações para que apenas um determinado destino
consiga decodificá-las e usá-las. A grande maioria dos sites atuais que necessitam de alta segurança,
como bancos e e-mails, utilizam criptografia para evitar que um usuário malicioso intercepte as
informações e roube as informações, como é o caso das senhas.
No entanto, as configurações de criptografia providas pelo Firefox estão fora do escopo deste
manual, portanto recomenda-se que as configurações padrões sejam utilizadas.
Informações detalhadas sobre estas configurações podem ser consultadas na ajuda do Firefox no
tópico Preferências > Avançado > Criptografia.
Nota: No Firefox 1.5, esse painel é chamado de Segurança.
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6.

CONTROLANDO POPUPS
6.1. O QUE SÃO POPUPS?
Janelas popup, ou simplesmente popups, são janelas que aparecem automaticamente sem
serem solicitadas. Elas variam em tamanho, mas normalmente não cobrem a tela inteira. Alguns
popups abrem sobre a janela do Firefox, enquanto outros aparecem sob a janela do Firefox (também
conhecidos como popunders).
O Firefox permite que você controle janelas popup e popunder por meio do painel Conteúdo na
janela de Preferências. O bloqueio de popup é ativado automaticamente por padrão, então você não
precisa se preocupar em ativá-lo para evitar o aparecimento de popups no Firefox.
Quando o Firefox bloqueia um popup, ele exibe uma barra de informações no topo da página
exibida e o ícone
na barra de status. Quando você clica no botão Preferências da barra de
informações
ou
no ícone da barra de status, um menu exibe as seguintes opções:
–

Bloquear/Desbloquear popups de [site]

–

Editar preferências para popups...

–

Ocultar esta notificação ao bloquear popups

–

Abrir [popup bloqueado]

CUIDADO: Bloquear popups pode interferir na interatividade de alguns sites. Alguns sites
utilizam popups com funções interativas importantes. Bloquear todos os popups desabilita
tais funções. Para permitir que sites específicos utilizem popups, enquanto os outros popups
continuem sendo bloqueados, você pode adicionar um site específico na lista de sites permitidos.
Uma observação de grande importância é que o bloqueador de popups não funciona sempre.
Embora o Firefox bloqueie a maioria dos popups, alguns sites podem exibir popups utilizando métodos
não suportados, mesmo quando estiverem bloqueados.

6.2. PREFERÊNCIAS DO BLOQUEADOR DE POPUPS
As preferências do Bloqueador de Popups estão localizadas no painel Conteúdo em Editar >
Preferências.
Lá você encontra as seguintes opções:
–

Bloquear janelas popup: desmarque essa preferência para desativar o bloqueador de popups.

–

Exceções - Sites permitidos: essa é a lista de sites que você permite exibirem popups. A caixa
de diálogo de permissões tem as seguintes opções:
1. Permitir: clique neste botão para adicionar um site à lista de sites permitidos.
2. Excluir o site: clique neste botão para excluir um site da lista de sites permitidos.
3. Excluir tudo: clique neste botão para excluir todos os sites da lista de sites permitidos.
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7.

COOKIES
7.1. O QUE SÃO COOKIES?
Um cookie é um arquivo criado por um site da internet para armazenar informações no seu
computador, tais como as suas preferências ao visitar esse site. Quando você visita um site que utiliza
cookies, ele solicita que o Firefox armazene um ou mais cookies no disco do seu computador.
Mais tarde, quando você retornar ao site, o Firefox enviará de volta os cookies que pertencerem a
ele. Isso permite que o site apresente um conteúdo personalizado.
Os cookies também podem armazenar informações de identificação pessoal. Informações de
identificação pessoal são informações que podem ser usadas para identificá-lo, tais como o seu nome,
email, endereço pessoal ou comercial e números telefônicos. Entretanto, um site somente poderá
acessar as informações pessoais que você fornecer. Por exemplo, um site não poderá obter o seu
email a menos que você o forneça. Além disso, um site não poderá acessar outras informações do seu
computador.
Quando você utiliza as configurações padrão de cookies, essas atividades são invisíveis para
você, e você não precisará saber quando um site estiver armazenando um cookie ou quando o Firefox
estiver enviando a um site seus respectivos cookies. Entretanto, você pode ajustar as suas
preferências de cookies para que você seja avisado antes de um cookie ser armazenado. Você
também pode restringir a validade do cookie apenas para a sessão atual.
As configurações de Cookies estão fora do escopo deste manual, entretanto, na grande maioria
dos casos, a configuração padrão será suficiente para acessar os sites na Internet de forma plena.
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8.

NAVEGAÇÃO POR ABAS
A navegação por abas permite que você abra abas, cada uma exibindo uma página, em uma
única janela do Firefox. Você pode abrir links em novas abas, e eles serão carregados enquanto você
lê a página exibida. Você pode preferir não utilizar a navegação por abas, mas se você a utilizar,
perceberá que a navegação por abas é uma forma melhor e mais rápida de navegar pela Web.

8.1. ABRINDO E CARREGANDO ABAS
Para abrir uma nova aba, pressione Ctrl+T, clique em Arquivo > Nova aba, ou dê um clique
duplo em um espaço vazio na barra de abas.
Para carregar um link em uma aba, você pode fazer o seguinte:
–

Clicar com o botão do meio do mouse no link. (Se o seu mouse possui rolagem, clicar na rolagem
equivale a um clique com o botão do meio.)

–

Arrastar o link para um espaço vazio na barra de abas. (Se somente uma página estiver aberta, a
barra de abas pode estar oculta. Leia o item 5.2 Preferências de Abas para obter maiores
informações sobre como alterar esse comportamento.)

–

Arrastar o link para uma aba aberta para abrir o link nessa aba.

–

Clicar com o botão direito no link e selecionar Abrir em nova aba no menu de contexto.

Para abrir um endereço do campo de endereço em uma nova aba, digite a URL e pressione
Alt+Enter.

8.2. ORGANIZANDO ABAS
As abas são exibidas na ordem em que você as abre, mas talvez você queira alterar essa ordem.
Para mover a aba para outra posição na barra de abas, simplesmente arraste-a utilizando o mouse. Ao
arrastar a aba, o Firefox exibirá um pequeno indicador para mostrar para onde a aba será movida.
Você também pode utilizar os atalhos do teclado para organizar as abas de uma janela, como descrito
abaixo:
–

Mover aba para direita: Ctrl+Seta Direita

–

Mover aba para esquerda: Ctrl+Seta Esquerda

–

Mover aba para o fim: Ctrl+End

–

Mover aba para o início: Ctrl+Home

8.3. FECHANDO E RESTAURANDO ABAS
Para fechar a aba exibida, pressione Ctrl+W, clique no botão Fechar aba, clique na aba com o
botão do meio do mouse ou clique em Arquivo > Fechar aba. Para fechar todas as outras abas, com
exceção da aba exibida, clique com o botão direito na aba e selecione Fechar as outras abas no
menu de contexto.
As janelas do Firefox mantêm uma lista das últimas abas que você fechou. Você pode restaurar
qualquer aba selecionando-a em Histórico > Reabrir aba. Você pode restaurar todas as abas
clicando em Histórico > Reabrir aba > Abrir tudo em abas. Pressione Ctrl+Shift+T para abrí-las
uma por uma na ordem inversa.
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8.4. DICAS ÚTEIS
Favoritos e Navegação por abas:
–

Para adicionar um grupo de abas aos Favoritos:
1. Clique em Favoritos > Adicionar abas... para salvar as abas da janela selecionada em
uma nova pasta de favoritos.
2. Para abrir os favoritos em abas, abra o menu de uma pasta de favoritos e clique em Abrir
tudo em abas. Você também pode clicar com o botão do meio do mouse na pasta de
favoritos para abrir o seu conteúdo em abas. Os favoritos abrirão em abas existentes, e
não em novas abas.
Página inicial em abas

Em vez de abrir apenas uma página inicial, você pode configurar o Firefox para abrir um conjunto
de abas. Selecione as suas páginas favoritas e abra cada uma delas em abas em uma única janela.
Clique em Editar > Preferências e abra o painel Principal. No campo Iniciar, pressione o botão Usar
as páginas abertas. Agora, quando você pressionar o botão Página inicial, os seus sites favoritos
abrirão em um único clique.
Atalhos do teclado
O Firefox possui uma grande quantidade de atalhos de teclado referentes à navegação por abas;
para uma lista completa dos atalhos de teclado de navegação por abas do Firefox, consulte sua ajuda.
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9.

GERENCIANDO OS FAVORITOS
9.1. ADICIONANDO UM NOVO FAVORITO
Para adicionar um favorito, abra a página a ser adicionada em uma aba ou janela, clique em
Favoritos > Adicionar página....
–

Coloque o nome da página em Nome ou deixe o nome padrão, que é o título da página.

–

Escolha a pasta na qual o favorito em Criar em, ou clique na flecha que aponta para baixo à
direita para exibir todas as pastas.

–

Para criar uma nova pasta, clique na flecha que aponta para baixo à direita de Criar em e clique
no botão Nova pasta....

9.2. EXCLUINDO UM FAVORITO OU UMA PASTA
Para excluir um favorito, clique no menu Favoritos, clique com o botão direito do mouse sobre o
favorito ou pasta a ser excluída, e no menu que se abrirá clique em Excluir.

9.3. ADICIONANDO TODAS AS ABAS AOS FAVORITOS
Para adicionar todas as páginas que estão abertas nas abas do Firefox, clique em Favoritos >
Adicionar abas....
–

Coloque o nome da pasta na qual os favoritos serão criados em Nome.

–

Escolha a pasta na qual a pasta será criada em Criar em, ou clique na flecha que aponta para
baixo à direita para exibir todas as pastas. Deixe selecionada a pasta “Favoritos” para que a pasta
seja criada na raiz dos favoritos.

9.4. ABRINDO UM FAVORITO EM UMA NOVA ABA/JANELA
Para abrir um favorito em uma nova aba ou em uma nova janela, abra o menu Favoritos, clique
com o botão direito do mouse sobre o favorito e clique em Abrir em nova aba ou Abrir em nova
janela.

9.5. ORGANIZANDO FAVORITOS EM ORDEM ALFABÉTICA
Para organizar os favoritos em ordem alfabética, abra o menu Favoritos, clique com o botão
direito do mouse sobre um dos favoritos, e clique então em Ordenar pelo nome.
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9.6. PROPRIEDADES DOS FAVORITOS
As propriedades dos favoritos armazenam as principais informações do mesmo, como nome,
endereço, palavra-chave e descrição.
Para abrir as propriedades de um favorito, clique no menu Favoritos, clique com o botão direito
do mouse sobre o favorito e então em Propriedades.
–

Nome: o nome de exibição do favorito, por padrão o título da página.

–

Endereço: o endereço do site, por exemplo www.google.com.

–

Palavra-chave: uma palavra-chave para localizar o favorito, por exemplo, um site de busca pode
conter a palavra busca como palavra chave.

–

Descrição: a descrição do conteúdo do favorito.

–

Carregar no painel: quando a opção está marcada, o a página se abre no painel de Favoritos,
que pode também ser aberto em Exibir > Painel > Favoritos ou usando os atalhos do teclado
Ctrl+B.
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