
Sou Smart 

12 coisas que
o seu 
iPhone pode
fazer e !que 
pode não 
saber



1
Se colocar o seu iPhone 
em “modo avião”, a 
energia vai varregar com o 
dobro da velocidade 
normal. É especialmente 
útil se precisa de carregar 
o seu device iOS durante 
uns minutos num local 
público, (restaurante ou 
bar) ou num lobby de 
aeroporto entre voos.

Carga rápida
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Coloque o seu iPhone/iPad em 
modo avião e carregue energia 
ao dobro da velocidade

Para aceder ao Control 
Center do seu equipamento
iOS, deslize o dedo de 
baixo para cima a partir da 
base do display e escolha a 
opção “Modo Avião”.

A velocidade de carga do 
seu equipamento vai 
aumentar, pelo que num 
curto período pode 
carregar muito mais 
rapidamente do que 
carregaria em modo 
normal. 
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Reconhecer o chamador 
sem ter de olhar para o 
ecrã do telefone é possível 
através da atribuição de 
um toque ou de uma 
vibração específica quando 
o telefone está sem som. 

Vibração específica



4

Atribua som ou vibração a um 
contacto específico e saiba 
quem lhe liga sem sequer     
olhar para o telefone

Se aceder ao campo Edit 
de cada ficha dos seus 
Contactos, será possível 
atribuir a cada um deles 
um toque específico que 
permita identificar de forma 
clara o chamador. Da 
mesma forma, a atribuição 
de uma vibração específica 
produz o mesmo efeito 
quando tem o telemóvel no 
bolso. Às vibrações 
existentes podem ser 
adicionadas vibrações 
personalizadas e criadas 
por si, tornando o contacto 
único e especial.
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Pode utilizar o botão 
central do comando de 
volume dos seus 
auscultadores para 
accionar a câmara 
fotográfica

Auscultador e fotos
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Utilize o comando  inserido no 
cabo dos seus auscultadores 
para fazer disparos 

Com a App Câmara pronta, 
pode utilizar um dos 
botões de volume do 
comando inserido no cabo 
dos seus auscultadores 
para efectuar um disparo 
de obturador de câmara. 
Desta forma é possível 
afastar ou deslocar o 
telefone para ângulos 
diferentes do habitual e 
conseguir fotografias 
melhores e mais originais.



4
Em vez de utilizar o botão 
de disparo que encontra no 
ecrã durante a utilização da 
câmara fotográfica, existe 
uma alternativa mais 
prática.

Volume e fotos
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Dispare o obturador da câmara 
utilizando um dos botões de 
volume do seu iPhone

Quantas vezes não 
apontou a câmara à 
imagem que quer capturar 
para procurar o botão de 
disparo, desenquadrando a 
cena?
Sabia que pode fotografar 
premindo um dos botões 
de volume do seu iPhone, 
sem ter de parar para 
procurar o botão? Use um 
dos botões de volume. 
Sem pausas e sem 
hesitações. 



5
Um menu de travessões e 
bullets? Sim, o iOS tem... E 
já precisou deles muitas 
vezes.

Bullets e travessão
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Para variar do hífen normal 
que sempre usamos, accione o 
menu de travessão e bullet

A usabilidade tem destas 
coisas. Tomamos como 
certa a existência de 
variações de um 
determinado caracter em 
caracteres acentuados mas 
esquecemos que podem 
existir variações em quase 
todos os outros. Prima a 
tecla do hífen para ter 
acesso a um menu de 
travessão e bullet. E 
experimente o mesmo em 
outras teclas...
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Tirar uma sequência de 
fotos a partir de um só 
toque no botão do 
obturador da sua câmara, é 
simples. A escolha da 
melhor imagem é que pode 
ser mais difícil.

Fotos sequenciais



Uma sequência de fotografias 
premindo apenas um botão.     
O embaraço da escolha...

Prima (e mantenha 
premido) o botão do 
obturador na aplicação 
Câmara para activar o 
modo de captura 
sequencial cujas fotos 
serão gravadas no Rolo da 
Câmara. Quando desejar 
interromper a captura 
basta deixar de premir o 
botão e escolher as 
melhores fotografias.
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Para quem tem crianças 
que usam o iPhone, um 
dos maiores riscos é o das 
compras integradas nas 
aplicações. Com um 
simples toque de 
confirmação e a compra é 
efectuada. Veja como o 
evitar.

Proíba as compras



As compras integradas podem 
ser  evitadas com a ajuda de 
um botão

Ao contrário das compras 
na iTunes Store, onde é 
necessária a confirmação 
da password para efectuar 
uma compra, algumas 
aplicações permitem 
comprar directamente 
dentro da App. Quando são 
geridas por crianças, 
algumas destas compras 
podem ser feitas 
involuntariamente. Inactive 
em Definições>Geral> 
Restrições>Compras 
integradas
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O seu iPhone integra um 
prático nível de bolha que 
lhe poderá ser útil em 
múltiplas ocasiões. Saiba 
onde e como o utilizar.

Olha o nível!



Precisa de pendurar um 
quadro e deixá-lo direito na 
parede? Uma prateleira?

A App Bússola tem um 
segundo ecrã. Deslize para 
a esquerda o ecrã da 
bússola para ter acesso a 
um prático nível que lhe 
pode ser útil em múltiplas 
ocasiões. Apoie o telefone 
numa superfície e veja qual 
a inclinação do objecto. E 
pode apoiá-lo de múltiplos 
ângulos. Experimente. E 
boas medições!
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Escrever permanentemente 
em maiúsculas é 
aparentemente uma coisa 
simples de se fazer... Mas 
sabe como?

MAIÚSCULAS fácil



Escrever tudo em maiúsculas?          
É simples, mas nem sempre 
conhecido

É uma operação 
extremamente simples mas 
pouco conhecida.

Clique duas vezes na tecla 
Shift para ligar as 
maiúsculas em 
permanência. Com o Caps 
Lock ligado, um pequeno 
traço debaixo da seta 
indicará esse estado. 
Clique novamente para 
desligar essa opção.
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Uma forma de num único 
relance conseguir 
consultar vários dias da 
sua agenda em simultâneo. 
Simples, mas tantas vezes 
esquecida....

Calendário 
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A consulta de vários dias de 
agenda em simultâneo é 
possível. Sem complicações!

Se colocar o seu iPhone 
em posição horizontal, a 
visão de um dia no seu 
Calendário expandir-se-á 
para cinco, o que permite 
ter uma visão global de 
praticamente uma 
semana.

Sem necessidade de 
configurar o que quer que 
seja. Basta rodar o seu 
telefone.
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Mudou de ideias em 
relação a um texto que 
acabou de escrever? Quer 
apagar uma grande 
extensão de um 
documento que está a 
criar?

Agite para desfazer
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É possível desfazer uma acção 
de digitação recentemente 
efectuada. Basta agitar!

Se agitar o seu 
equipamento, surgirá a 
caixa de “Desfazer 
digitar” opção que uma 
vez confirmada faz 
retroceder a sua última 
ação.

Arrependeu-se? Deseja 
reverter esta acção? 
Agite de novo para 
refazer o texto que está a 
escrever.
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Um PIN de 4 dígitos pode 
ser visualmente detectável 
por alguém que esteja 
atento quando você 
manuseia o seu telefone. E 
que tal tornar o seu código 
de desbloqueio  mais 
complexo?

PIN complexo?
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É simples definir um PIN de des-
bloqueio do seu iPhone um 
pouco mais complexo.

Para criar um PIN de 
desbloqueio um pouco 
mais complexo que os 
tradicionais quatro 
dígitos, aceda a:

Definições > Código > 
Desligar  opção “Código 
simples” e inserir o novo 
código (agora com a 
possibilidade de 
introduzir caracteres 
alfanuméricos).


