
iTunes 11 para Windows: Atalhos de teclado

Acção Atalho
Atalhos de reprodução

Reproduzir a música seleccionada imediatamente Enter

Fazer a música andar para a frente ou para trás Control + Alt + seta para a direita ou seta para a
esquerda

Ouvir o álbum seguinte ou anterior de uma lista Shift + seta para a direita ou seta para a esquerda

Ir para a música seguinte ou anterior de uma lista
Seta para a esquerda ou Seta para a direita (ou clique
nos controlos Avançar ou Retroceder no canto superior
esquerdo da janela do iTunes)

Atalhos de biblioteca e de lista de reprodução
Seleccionar ou retirar a selecção de todas as
músicas de uma lista

Clique com Control na caixa de verificação ao lado da
música

Criar uma lista pessoal a partir de uma selecção
de músicas Control + Shift + N

Criar uma nova Lista Inteligente Control + Alt + N
Actualizar a lista Rádio (quando estiver
seleccionada a opção Rádio) F5

Actualizar a lista pessoal Genius (quando esta
lista pessoal estiver seleccionada) F5

Atalhos da iTunes Store
Ir para a página seguinte da iTunes Store Control + parêntese recto direito ( ] )
Ir para a página anterior da iTunes Store Control + parêntese recto esquerdo ( [ )
Verificar a existência de novos episódios podcast
(quando está seleccionado Podcasts, sob
Biblioteca)

F5

Iniciar uma pesquisa na iTunes Store (a partir de
qualquer ponto no iTunes) Digite no campo de pesquisa e prima Shift + Return

Abrir o menu Loja Alt + S
Verifique se existem actualizações das aplicações
(quando a opção Aplicações estiver seleccionada,
por baixo de Biblioteca)

F5

Atalhos de ficheiro e janela
Expandir ou diminuir todas as setas na lista de
streaming contínuo de rádio Control + clique num triângulo

Diminuir a janela do iTunes de forma a exibir
apenas os controlos de reprodução

Clique no controlo de zoom no canto superior
esquerdo da janela do iTunes

Na janela Informações, ver a informação relativa
à música seguinte ou anterior da lista Alt + N ou Alt + P

Seleccionar o campo de pesquisa Control + F

Ver mais opções quando um efeito visual é
mostrado

Prima ? e depois a tecla indicada para utilizar uma
opção (nem todos os efeitos visuais suportam esta
funcionalidade

Escolher o grafismo para o vídeo seleccionado Durante a reprodução do vídeo, faça Controlo + clique
no filme e seleccione “Definir fotograma de cartaz”
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Transmitir ficheiro de áudio num URL específico
do iTunes Control + U

Atalhos do iPod

Impedir que o iPod efectue a sincronização
automática quando o liga ao seu computador

Control + Shift enquanto liga o iPod ao seu
computador (mantenha as teclas premidas até o iPod
aparecer na janela do iTunes)

Atalhos do iPhone

Impedir que o iPhone efectue a sincronização
automática quando o liga ao seu computador

Control + Shift enquanto liga o iPhone ao seu
computador (mantenha as teclas premidas até o
iPhone aparecer na janela do iTunes)

Atalhos de voz
Ir para o capítulo seguinte ou anterior (se
disponível)

Control + Shift + seta para a direita ou seta para a
esquerda

Atalhos do menu Ficheiro
Criar uma nova lista de reprodução Control + N
Adicionar um ficheiro à sua biblioteca de música Control + O
Fechar a janela do iTunes Control + W
Abrir a janela de informação da música ou do CD
para a música ou CD seleccionado Control+I

Mostrar onde um ficheiro de música está
localizado Control + R

Mostrar a música em reprodução corrente na lista Control + L
Atalhos do menu Editar

Abrir as preferências do iTunes Control + vírgula
Anular a sua última introdução mantendo-se em
modo de edição Control + Z

Cortar a informação ou capa da música
seleccionada Control + X

Copiar a informação ou capa da música
seleccionada Control + C

Colar a informação ou capa da música
seleccionada Control + V

Seleccionar todas as músicas da lista Control + A
Retirar a selecção de todas as músicas da lista Control + Shift + A

Atalhos do menu Controlo
Iniciar ou parar a reprodução da música
seleccionada Barra de espaços

Quando uma música está a ser reproduzida,
reproduzir a música seguinte da lista Seta para a direita

Quando uma música está a ser reproduzida,
reproduzir a música anterior da lista Seta para a esquerda

Aumentar o volume Control + Seta para cima
Baixar o volume Control + Seta para baixo
Silenciar o som (a música continua a ser
reproduzida) Control + Alt + Seta para baixo

Ejectar um CD Control + E



Atalhos do menu Janela
Ejectar um CD Control + E

Atalhos do menu Visualização
Mudar para o mini-leitor Control + Shift + M
Ver ou ocultar o Browser (colunas Intérprete e
Álbum) Control + B

Ligar ou desligar o visualizador Control + T
Mudar entre a visualização dos efeitos visuais em
todo o ecrã ou apenas na janela do iTunes
(quando o visualizador está ligado)

Comando + F

Activar ou desactivar o modo de ecrã completo Control + Shift + F
Abrir a janela “Opções de visualização” para a
origem seleccionada Control + J

Atalhos do menu Ajuda
Abrir a Ajuda do iTunes Control + ?

Atalhos gerais
Abrir o iTunes em “modo de segurança” (sem
plug-ins externos) Control + Shift (ao abrir o iTunes)

Editar o nome do elemento actualmente
seleccionado F2

Actualizar a lista de origens F5
Interromper o processo actual (gravação de um
CD, sincronização, conversão de um ficheiro, etc.) Control + Break

Com a navegação completa através do teclado activada
Seleccionar o controlo seguinte Tab
Clicar no controlo actualmente seleccionado Enter
Abrir ou fechar o triângulo de abertura do
elemento seleccionado

Seta para a esquerda ou seta para a direita, ou + e -
no teclado numérico
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