
Ferramenta Ação
Windows/UNIX Ação no Mac OS

Teclas para selecionar ferramentas
Ferramenta Mão H H
Selecionar temporariamente a ferramenta Mão Barra de espaço Barra de espaço
Ferramenta Selecionar V V
Ferramenta Letreiro de zoom Z Z
Alternar entre as ferramentas de zoom: Letreiro de zoom, Zoom
dinâmico, Lupa Shift+Z Shift+Z

Selecionar temporariamente a ferramenta Zoom dinâmico (quando a
ferramenta Letreiro de zoom está selecionada) Shift Shift

Menos zoom temporariamente (quando a ferramenta Letreiro de
zoom é selecionada) Ctrl Opção

Seleciona temporariamente a ferramenta Mais Zoom Ctrl + barra de
espaço

Barra de
espaço+Comando

Ferramenta Selecionar objeto R R
Ferramenta Editar objeto O O
Edição de formulários de entrada/saída A A
Ferramenta Cortar C C
Ferramenta Link L L
Ferramenta Campo de texto F F
Alternar entre ferramentas no modo de criação de formulários:
Campo de texto, Caixa de seleção, Botão de opção, Caixa de
listagem, Caixa de menu suspenso, Botão, Assinatura digital, Código
de barras

Shift+F Shift+F

ferramenta 3D M M
Alternar entre as ferramentas de multimídia: Flash, Vídeo Shift+M Shift+M
Ferramenta Editartexto de documento E E
Redação S S
Alternar entre ferramentas de retoque: Retocar texto, Retocar Ordem
de leitura, Retocar objeto Shift+T Shift+T

Depurador de JavaScript Ctrl+J Command+J
Ferramenta Inserir páginas em branco Shift + Ctrl + T Shift + Command + T
Inserir arquivos Ctrl+Shift+I  
Excluir páginas Ctrl+Shift+D  
Abrir a Visualização da saída ~ ~
Ferramenta Retocar ordem de leitura (ou se já estiver selecionada,
devolva o foco para a caixa de diálogo) Shift + Ctrl + U Shift + Command + U

Teclas para trabalhar com comentários
Ferramenta Nota S S
Ferramenta Edições de texto E E
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Ferramenta Carimbo K K
Ferramenta de realce atual U U
Alternar entre as ferramentas de realce: Realçador, Texto sublinhado,
Texto Riscado

Shift+U (Somente
para Windows) Shift+U

Ferramenta de markup de desenho atual D D
Alternar entre as ferramentas de marca de desenho: Nuvem, Seta,
Linha, Retângulo, Oval, Linha de polígono, Polígono,Ferramenta
Lápis, Ferramenta Borracha

Shift + D (Somente
para Windows) Shift + D

Ferramenta Nuvem Q (apenas Windows) Q
Ferramenta Caixa de texto X X
Ferramenta Carimbo atual ou Anexar J J
Alternar entre Carimbo, Anexar arquivo, Gravar comentário de áudio Shift+J Shift+J
Mover foco para o próximo comentário ou campo de formulário Tab Tab
Mover foco para o comentário ou campo de formulário anterior Shift+Tab Shift+Tab
Abre o nota pop-up (ou campo de texto na Lista de comentários) para
o comentário que tem o foco Enter Return

Fecha o pop-up (ou campo de texto na Lista de comentários) para o
comentário que tem o foco Esc Esc

Teclas para navegar em um PDF
Tela anterior Page Up ou

Shift+Enter
Page Up ou
Shift+Retorno

Próxima tela Page Down ou Enter Page Down ou Retorno

Primeira página

Home ou
Shift+Ctrl+Page
Up ou Shift+Ctrl+Up
Arrow

Home ou
Shift+Command+Up
Arrow

Última página

End ou
Shift+Ctrl+Page
Down ou
Shift+Ctrl+Seta para
baixo

End ou
Shift+Command+Down
Arrow

Página anterior Seta para a esquerda
ou Ctrl+Page Up

Seta para a esquerda ou
Command+Page Up

Página seguinte Seta para a direita ou
Ctrl+Page Down

Seta para a direita ou
Command+Page Down

Documento aberto anterior Ctrl+F6 (UNIX) Command + F6

Próximo documento aberto Shift+Ctrl+F6
(UNIX) Shift+Command+F6

Rolar para cima Seta para cima Seta para cima
Rolar para baixo Seta para baixo Seta para baixo
Rolar (quando a ferramenta Mão estiver selecionada) Barra de espaço Barra de espaço

Aumentar zoom Ctrl+sinal de igual Command+sinal de
igual

Diminuir zoom Ctrl+hífen Command+hífen



Chaves para trabalhar com Portfólios PDF
Avance para trás ou para frente entre o cabeçalho atual de uma coluna
selecionado para classificar, a linha atual com foco e o botão Voltar
em uma pasta

Tab ou Shift+Tab Tab ou Shift+Tab

Mova o foco para a linha seguinte ou anterior quando estiver no corpo
da lista de arquivos à esquerda

Seta para cima ou
Seta para baixo

Seta para cima ou Seta
para baixo

Seleciona o cabeçalho de uma coluna seguinte ou anterior para
classificar

Seta para a esquerda
ouSeta para a direita

Seta para a esquerda
ou Seta para a direita

Se for pressionado no corpo da lista de arquivos, navegue um nível
acima da pasta Retrocesso Excluir

Aperte o botão Voltar em uma pasta se o foco estiver no botão. Enter ou Barra de
espaço

Enter ou Barra de
espaço

Se for pressionado quando o foco estiver em uma linha na lista de
arquivos que representa uma subpasta, navega para uma subpasta ou
abre um anexo no Modo de visualização.

Enter Enter

Se estiver no corpo da lista de arquivos, vai para a primeira ou a
última linha Home ou End Home ou End

Se estiver no corpo da lista de arquivos, vai para o próximo conjunto
de linhas para ajustar na tela

Page Down ou Page
Up Page Down ouPage Up

Selecionar ou desmarcar todos os arquivos Ctrl+A ou
Shift+Ctrl+A

Command+A ou
Shift+Command+A

Se estiver no corpo da lista de arquivos, estende a seleção
adicionando a próxima linha acima ou abaixo da linha selecionada

Shift+Seta para cima
ou Shift+Seta para
baixo

Shift+Seta para cima
ou Shift+Seta para
baixo

Altere se a linha com o foco estiver selecionada Ctrl + barra de
espaço

Command+barra de
espaço

Mova o foco para cima ou para baixo uma linha sem alterar a seleção
Ctrl+Seta para cima
ou Ctrl+Seta para
baixo

Command +Seta para
cima ou
Command+seta para
baixo

Inverte a ordem de classificação quando o foco estiver no cabeçalho
da coluna Barra de espaço Barra de espaço

Teclas para navegação nos painéis de tarefas
Move o foco para o próximo item entre painel de Documento, painéis
de Tarefas, barra de Mensagens e barra de Navegação F6 F6

Move o foco para o item anterior entre painel de Documento, painéis
de Tarefas, barra de Mensagens e barra de Navegação Shift+F6 Shift+F6

Move o foco para o próximo painel no painel de Tarefas Ctrl+Tab Command+Tab
Move o foco para o painel anterior no painel de Tarefas Ctrl+Shift+Tab Command+ Shift+Tab
Navega para o painel e controle de painel seguinte em um Painel de
tarefas aberto Tab Tab

Navega para o painel e controle de painel anterior em um Painel de
Tarefas aberto Shift+Tab Shift+Tab

Navega para o próximo botão de comando em um painel Seta para baixo Seta para baixo
Navega para o botão de comando anterior em um painel Seta para cima Seta para cima



Expande ou contrai o painel no foco (pressione F6 para mover o foco
para o painel Ferramentas, depois alterne para o painel desejado)

Barra de espaço ou
Enter

Seta para a esquerda
ou Seta para a direita

Barra de espaço ou
Enter

Seta para a esquerda ou
Seta para a direita

Abra ou feche o painel de Tarefas Shift+F4 Shift+F4
Feche o painel que enumera as tarefas de uma Ação Ctrl+Shift+F4 Ctrl+Shift+F4
Abre o menu e move o foco para a primeira opção de menu quando o
foco está em um comando com um submenu ou elemento de submenu

Barra de espaço ou
Enter

Barra de espaço ou
Enter

Move o foco de volta para o botão do comando pai com um submenu
ou elemento de submenu Esc Esc

Executa o comando no foco Barra de espaço ou
Enter

Barra de espaço ou
Enter

Navegue para o próximo item no painel ativo nas caixas de diálogo
Criar nova ação, Editar ação, Criar novo conjunto de ferramentas, ou
Editar conjunto de ferramentas

Tab Tab

Navegue para o item anterior no painel ativo nas caixas de diálogo
Criar nova ação, Editar ação, Criar novo conjunto de ferramentas e
Editar conjunto de ferramentas

Shift+Tab Shift+Tab

Teclas para navegação geral
Mover o foco para menus (Windows, UNIX); expandir o primeiro
item de menu (UNIX) F10 Control + F2

Mover o foco para a barra de ferramentas no navegador e aplicativo Shift+F8 Shift+F8
Mover para o próximo documento aberto (quando o foco estiver no
painel de documentos) Ctrl+F6 Command + F6

Mover para o documento aberto anterior (quando o foco estiver no
painel de documentos) Ctrl+Shift+F6 Command+Shift+F6

Fechar o documento atual Ctrl+F4 Command+F4
Fechar todos os documentos abertos Não disponível Command+Option+W
Mover o foco para o comentário, o link ou o campo de formulário
seguinte no painel de documentos Tab Tab

Mover o foco para o painel de documentos F5 F5
Mover o foco para o comentário, o link ou o campo de formulário
anterior no painel de documentos Shift+Tab Shift+Tab

Ativar a ferramenta, o item (como um clipe de filme ou um marcador)
ou o comando selecionado

Barra de espaço ou
Enter

Barra de espaço ou
Retorno

Abrir o menu de contexto Shift+F10 Clicar com a tecla Ctrl
pressionada

Fechar o menu de contexto F10 Esc
Retornar para a ferramenta Mão ou para a ferramenta Selecionar Esc Esc
Mover o foco para a guia seguinte em uma caixa de diálogo com
guias Ctrl+Tab Não disponível

Mova para o resultado da pesquisa anterior e realce-o no documento Shift+F3 Não disponível
Mover para o próximo resultado da pesquisa e realçá-lo no
documento F3 F3



Pesquisar documento anterior (com os resultados da Pesquisa
exibindo vários arquivos)

Alt+Shift+seta para a
esquerda (somente
no Windows)

Command+Shift+seta
para a esquerda

Pesquisar próximo documento (com os resultados da Pesquisa
exibindo vários arquivos)

Alt+Shift+seta para a
direita (somente no
Windows)

Command+Shift+Seta
para a direita

Selecionar texto (com a ferramenta Selecionar ativada) Shift+teclas de seta Shift+teclas de seta

Selecionar a palavra seguinte ou cancelar a seleção da palavra
anterior (com a ferramenta Selecionar ativada)

Shift+Ctrl+Seta para
a direita ou seta para
a esquerda

Não disponível

Teclas para trabalhar com painéis de navegação
Abrir e mover o foco para o painel de navegação Ctrl+Shift+F5 Command+Shift+F5
Mover o foco entre painéis de documentos, barras de mensagem e
navegação F6 F6

Mover o foco para o painel anterior Shift+F6 Shift+F6
Mover entre os elementos do painel de navegação ativo Tab Tab
Mover para o painel de navegação anterior ou seguinte e ativá-lo
(quando o foco estiver no botão do painel)

Seta para cima ou
Seta para baixo

Seta para cima ou Seta
para baixo

Mover para o painel de navegação seguinte e torná-lo ativo (quando o
foco estiver em qualquer lugar no painel de navegação) Ctrl+Tab Não disponível

Expandir o marcador atual (foco no painel Marcadores) Seta para a direita ou
Shift+sinal de adição

Seta para a direita ou
Shift+sinal de adição

Retrair o marcador atual (foco no painel Marcadores) Seta para a esquerda
ou sinal de subtração

Seta para a esquerda ou
sinal de subtração

Expandir todos os marcadores Shift+* Shift+*
Contrair o marcador selecionado Barra (/) Barra (/)
Mover o foco para o item seguinte em um painel de navegação Seta para baixo Seta para baixo
Mover o foco para o item anterior em um painel de navegação Seta para cima Seta para cima

Teclas para navegar na janela Ajuda
Abrir a janela Ajuda F1 F1 ou Command+?

Fechar a janela Ajuda Ctrl+W (somente no
Windows) ou Alt+F4 Command + W

Voltar para o tópico aberto anteriormente Alt+Seta para a
esquerda

Command + Seta para
a esquerda

Avançar para o próximo tópico Alt+Seta para a
direita

Command+Seta para a
direita

Mover para o próximo painel Ctrl+Tab Consultar a ajuda do
navegador padrão

Mover para o painel anterior Shift+Ctrl+Tab Consultar a ajuda do
navegador padrão

Mover foco para o próximo link em um painel Tab Não disponível
Mover foco para o link anterior em um painel Shift+Tab Não disponível
Ativar link realçado Enter Não disponível



Imprimir tópico da Ajuda Ctrl+P Command+P

Teclas para acessibilidade
Alterar configurações de leitura do documento atual Shift+Ctrl+5 Shift+Command+5
Refluir um PDF marcado e retornar à visualização não refluída Ctrl+4 Command+4
Ativar e desativar a Leitura em voz alta Shift + Ctrl + Y Shift + Command + Y
Ler somente a página atual em voz alta Shift+Ctrl+V Shift+Command+V
Ler em voz alta da página atual até o final do documento Shift + Ctrl + B Shift + Command + B
Pausar a leitura em voz alta Shift+Ctrl+C Shift+Command+C
Interromper a leitura em voz alta Shift+Ctrl+E Shift+Command+E
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