
Dicas na ponta 
dos dedos

Guia de Início Rápido

Bem-vindo(a) ao iPhone. 
Este Guia de Início Rápido contém explicações 
sobre como configurar o seu iPhone e usar seus 
principais recursos. Para ligar o iPhone, pressione 
e segure o botão Ativar/Desativar por alguns 
segundos. Então siga as instruções na tela para 
configurar o iPhone.

Informações básicas sobre os botões.
Para desligar ou reiniciar o iPhone, mantenha 
pressionado o botão Ativar/Desativar por alguns 
segundos e depois arraste o controle deslizante 
para confirmar. Para desligar a tela mas ainda 
receber ligações, pressione Ativar/Desativar uma  
vez. Pressione o botão Início a qualquer momento 
para retornar à tela de Início. Para alternar 
rapidamente entre aplicativos usados recentemente, 
pressione duas vezes o botão Início e toque no 
ícone de um aplicativo.

Controle por Voz.
Você pode usar o Controle por Voz para fazer 
ligações ou reproduzir músicas sem usar as 
mãos. Para ativar o Controle por Voz, mantenha 
pressionado o botão Início ou o botão central do 
headset do iPhone até que a tela do Controle por 
Voz apareça. Após o sinal sonoro, fale um comando 
como “Ligar para Ema” ou “Ligue 555-1212” . Você 
também pode pedir que o iPhone reproduza um 
determinado álbum, artista ou lista de reprodução 
ou que “reproduza mais músicas como esta”. 
Você pode até perguntar ao iPhone “O que está 
tocando?” ou dizer “tocar músicas dos Rolling 
Stones”, por exemplo.

Notificações.
Quando você recebe uma notificação, ela aparece 
brevemente no topo da tela, sem interromper o 
que você está fazendo. Ignore-a ou toque nela 
para responder imediatamente. Para ver um 
resumo das notificações recentes, passe o dedo 
para baixo a partir do topo da tela. Para acessar 
uma notificação nova na tela Bloqueada, deslize 
seu ícone para a direita.

Mensagens.
Toque no ícone Mensagens para enviar uma 
iMessage a outro usuário de iPhone, iPad e iPod 
touch com o iOS 5, ou para enviar um SMS ou MMS 
a usuários de outros telefones celulares. Digite um 
nome ou número de telefone no campo Para ou 
selecione algum de seus contatos. Digite sua 
mensagem e toque em Enviar. Para enviar fotos  
ou vídeos, toque no botão Câmera.

Faça uma ligação.
Toque em um número de telefone nos Contatos, 
nos Favoritos, em um e-mail, em uma mensagem 
de texto ou em quase qualquer lugar do iPhone 
para fazer uma ligação. Ou abra o aplicativo 
Telefone e toque no botão Teclado para discar 
manualmente. Para silenciar uma ligação recebida, 
pressione o botão Ativar/Desativar uma vez. Para 
enviar uma ligação diretamente para o voicemail, 
pressione Ativar/Desativar duas vezes. Para atender 
uma ligação quando estiver usando o headset 
do iPhone, pressione uma vez o botão central. 
Pressione novamente para finalizar sua ligação.

FaceTime.
Selecione alguém em seus contatos e 
toque no botão FaceTime para iniciar uma 
videoconferência com outro usuário de iPhone, 
iPad, iPod touch ou Mac. Ou, enquanto você 
estiver em uma ligação de voz, toque no botão 
FaceTime para iniciar uma videoconferência. 
Durante uma videoconferência, toque no botão 
Câmera para mudar para a câmera posterior e 
mostrar os arredores de onde você se encontra. 

Requer um dispositivo habilitado para o FaceTime,  
tanto para a pessoa que liga quanto para a pessoa que recebe a ligação.

Teclado Inteligente.
O iPhone corrige e sugere palavras 
automaticamente enquanto você escreve. Assim,  
se você tocar em uma letra errada, basta continuar 
digitando. Para aceitar a palavra sugerida, toque na 
barra de espaço. Ou toque no “x” para ignorar a 
sugestão. O teclado insere apóstrofes nas 
contrações automaticamente. Se você tocar duas 
vezes na barra de espaço, um ponto final é inserido. 
É possível tocar duas vezes numa palavra para 
procurá-la no dicionário.

Corte, copie e cole.
Toque no texto que deseja editar ou toque e 
mantenha o dedo na tela para ativar a lupa. Em 
seguida, deslize o dedo para mover o ponto 
de inserção. Você pode selecionar uma palavra 
tocando-a duas vezes e selecionar uma quantidade 
maior ou menor de texto arrastando os pontos 
azuis da seleção. Em seguida, toque em cortar, 
copiar ou colar. Para copiar o texto de páginas web, 
mensagens de e-mail ou de SMS, toque e mantenha 
o dedo na tela para selecionar o texto, e depois 
toque em Copiar. 
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Nem todos os recursos estão disponíveis em todos os locais.
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Mais informações.
Aprenda mais sobre os recursos do iPhone em  
www.apple.com/br/iphone.

Para obter o Manual do Usuário do iPhone e 
informações importantes, visite support.apple.com/
pt_BR/manuals/iphone. Para visualizar o manual no 
iPhone, transfira-o na iBookstore ou encontre-o nos 
favoritos do Safari.

Obtenha suporte.
Contacte o seu fornecedor de serviços sem fio para 
obter ajuda sobre serviços de rede, correio de voz e 
cobrança. Visite o site www.apple.com/br/support/
iphone para obter ajuda sobre o iPhone e o iTunes.

Fotos.
Na tela de Início, toque no ícone Fotos para ver 
suas fotografias. Passe o dedo para a direita ou 
para a esquerda para passar de uma imagem a 
outra. Toque duas vezes ou junte e separe a ponta 
de dois dedos sobre a tela para ampliar ou reduzir. 
Toque uma vez para abrir os controles da tela. É 
possível editar ou melhorar fotos, compartilhá-las, 
imprimi-las e muito mais. Se você tiver o recurso 
Compartilhar Fotos ativado no iCloud, as fotos que 
você tirar serão automaticamente enviadas aos 
seus outros dispositivos.

Câmera.
Na tela Bloqueada, pressione duas vezes o botão 
Início para acessar a câmera rapidamente, ou 
toque no ícone Câmera na tela de Início. Para 
ajustar o foco e a exposição, toque em qualquer 
pessoa ou objeto que esteja aparecendo na tela. 
Para tirar uma foto, toque no botão Câmera ou 
pressione o botão Aumentar Volume. Para gravar 
um vídeo em HD, deslize o controle para a posição 
Vídeo e toque no botão Gravar. Toque no botão 
novamente para parar de filmar.  

Controles de vídeo e música.
Quando estiver reproduzindo músicas ou 
assistindo vídeos, toque em qualquer lugar da tela 
para exibir os controles. Toque novamente para 
ocultá-los. Toque no botão AirPlay para transmitir 
suas músicas ou vídeos a um AppleTV.* Na tela 
Bloqueada, pressione duas vezes o botão Início 
para acessar rapidamente os controles de áudio. 

Veja a web de perto.
No Safari, toque duas vezes em qualquer elemento 
da página (foto ou texto) para ampliar. Toque duas 
vezes novamente para reduzir. Gire o iPhone para 
ver a web em formato panorâmico. Toque no botão 
Leitor no topo da tela para visualizar um artigo 
sem aglomeração. Toque no botão Multipágina 
para alternar entre as páginas web abertas ou para 
abrir uma nova página. 

Google, o logotipo Google e Google Maps são marcas registradas de Google Inc.  
© 2011. Todos os direitos reservados.

Encontre uma localização. Busque nos arredores.
Para ver onde você está no mapa, toque no botão 
Localização. Um ponto azul aparece indicando sua 
posição atual. Para ver para onde você está 
direcionado, toque no botão Localização 
novamente para ativar a visualização da bússola. 
Encontre lugares dos arredores digitando palavras 
como “Starbucks” ou “pizza” no campo de busca. 
Toque duas vezes para ampliar. Toque uma vez com 
dois dedos para reduzir. Você também pode obter 
itinerários ou tocar no botão da “Página Enrolada” 
para escolher visualizações de mapa adicionais.

App Store.
Toque no ícone da App Store para navegar por 
centenas de milhares de aplicativos em categorias 
como jogos, negócios, viagens, redes sociais 
e muito mais. Explore os itens Em Destaque, 
Categorias, Top 25 ou busque pelo nome. Para 
comprar e transferir um aplicativo diretamente para 
seu iPhone, toque em “Buy Now” (Comprar Agora). 
Muitos aplicativos são gratuitos.

iTunes Store.
Para acessar a iTunes Store, toque no ícone do 
iTunes. Nessa loja on-line, você pode procurar 
músicas, filmes, programas de TV, videoclipes, entre 
outros itens. Você pode procurar, comprar e transferir 
da loja diretamente para o seu iPhone. Toque em 
qualquer item para ouvir ou ver uma amostra.

Crie pastas. Organize aplicativos. 
Toque o ícone de qualquer aplicativo e mantenha 
o dedo sobre ele até que comece a tremer. Em 
seguida, arraste um aplicativo para cima de outro 
para criar uma pasta. As pastas são nomeadas 
automaticamente por categoria, mas você pode 
renomeá-las. Você pode personalizar a tela de 
Início arrastando aplicativos e pastas para posições 
e telas diferentes. Quando tiver acabado, pressione 
o botão de Início.

iCloud.
O iCloud armazena suas músicas, fotos, aplicativos, 
calendários, documentos e muito mais. Ele é 
perfeitamente integrado aos aplicativos e envia o 
conteúdo por conexão sem fio aos seus dispositivos. 
Toque no ícone Ajustes e escolha iCloud para ativar 
o serviço Compartilhar Fotos e outros recursos do 
iCloud. Também é possível transferir músicas e 
aplicativos que você comprou anteriormente na 
iTunes Store e na App Store.

*Requer um Apple TV de segunda geração. A App Store está disponível em determinados países. A iTunes Store está disponível em determinados países.


