
Navegação em abas
Abas são uma funcionalidade poderosa que torna a navegação na web mais rápida e
conveniente. Manipular múltiplas páginas da web dentro de uma única janela ajuda a
deixar seu desktop e sua barra de tarefas mais limpos e agradáveis e permite que você
continue lendo enquanto outras páginas carregam em segundo plano.

A interface intuitiva e as teclas de atalho que permitem facilmente abrir novas abas e
alternar entre elas salvam seu tempo e o ajudam a encontrar e ler mais informação,

mais rapidamente. Simplesmente pressione ou clique o botão do meio sobre um
link para abrir uma nova aba.

Ctrl+T

Temas e Extensões
Firefox é o navegador mais customizável do
planeta; você pode, sem esforços, adequar o
Firefox às suas necessidades para garantir a
melhor experiência de navegação. Temas
permitem que você customize a aparência do
navegador, enquanto extensões oferecem
funcionalidades adicionais.

A c o m u n i d a d e M o z i l l a U p d a t e
<http://addons.mozilla.org> oferece uma ampla
variedade de temas e extensões. Para instalar
basta escolher o que lhe agrada e selecionar install
now e serão feitos automaticamente o download e
a instalação do tema ou da extensão para você.

GetFirefox.com
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Faça buscas na web com qualquer mecanismo de busca de sua
preferência usando a barra de busca. O Firefox vem
configurado com diversas ferramentas de busca populares que
podem ser facilmente extendidas a partir de centenas de plug-
ins de busca adicionais.

permite que você busque na página atual

simplesmente digitando. Ao digitar, a barra aparece e
o texto encontrado vai sendo imediatamente destacado; esta
funcionalidade o ajuda a encontrar o que você está procurando
mais rápido que nunca!

Localizar ao digitar
Localizar

Favoritos Dinâmicos

Os Favoritos do Firefox são equivalentes aos do
Internet Explorer, que podem ser automaticamente

importados durante o setup.
permitem que você leia cabeçalhos atualizados
diretamente de websites a partir do seu menu ou da
sua barra de favoritos. Muitos sites já possibilitam o
uso de Favoritos Dinâmicos e o Firefox o avisa
mostrando um pequeno ícone laranja na barra de
status. Adicionar um Favorito Dinâmico não requer
esforços extra e é tão simples quanto adicionar um
Favorito tradicional.

Favoritos Dinâmicos

Busca Inteligente

Bloqueador de popups

O Firefox impede que janelas popup continuem
atrapalhando a sua navegação. Quando um
site tenta abrir um popup, o Firefox exibe uma

barra informando sobre a tentativa e
decide se a janela popup deve abrir ou não.
Ainda há a opção de automatizar o processo
para deixar o Firefox decidir por você.
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