
Sobre este manual
Copyright © 2015 Google Inc. Todos os direitos reservados.

Edição 1.05

Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Android Wear, Nexus, Google 
Play, YouTube, Hangouts e outras marcas registradas são propriedade da Google 

-

proprietários.
Este guia apresenta o Android 6.0 (Marshmallow).
O conteúdo pode apresentar pequenas diferenças em relação aos produtos 

A informação aqui fornecida está sujeita a alterações sem aviso prévio. Para 
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Bem-vindo ao Android
Sobre o Android 6.0, Marshmallow

Marshmallow é a versão mais recente do Android, o sistema operacional que 
roda em smartphones, tablets, relógios, TVs, carros e muito mais. 

Mudar para o Android para ver dicas úteis sobre como mover seus apps e muito 

Qual é a novidade na versão 6.0?

gratuito e ilimitado 
- Maneiras mais fáceis de administrar interrupções.

tela (disponível apenas em algumas localidades).

bateria



Primeiros passos

conexão Wi-Fi

Google, como o Gmail e a Agenda.

caso contrário, não será possível acessá-lo. 

1. Toque em "Telefone" em uma tela inicial ou na tela Todos os apps.

Para ver as chamadas recentes, toque na guia "Recentes" . Para usar o 
teclado, toque no botão "Teclado" .

Enviar mensagem de texto (SMS)

1. Toque em Messenger na tela inicial.
2. Toque em para criar uma nova mensagem.
3. Na parte superior da tela, insira um número de telefone ou um nome de 
contato, digite sua mensagem e toque em.



Primeiros passos
Enviar um e-mail

1. Toque em "Gmail" em uma tela inicial ou na tela "Todos os apps".

endereço de e-mail agora.

Tirar uma foto

1. Abra o app Câmera.
2. Enquadre a imagem. 

Wi-Fi.

smartphone não se conecta a Wi-Fi ou a um sinal de celular, mesmo que 
estejam disponíveis.

ou paisagem.



Primeiros passos
Seus apps

Para ver todos os seus apps, toque na bandeja "Favoritos" em qualquer tela 
inicial.

possível mover os ícones de apps para qualquer uma das telas iniciais.
Os apps usados recentemente aparecem na primeira linha.

Suas telas iniciais

telas iniciais.

Barra de status
A barra de status está na parte superior da tela. À direita, é possível ver a 
intensidade do sinal de Wi-Fi e de celular, quanto resta de bateria e a hora. À 

Noções básicas de navegação

voltar.

trabalhou recentemente. Toque em uma delas para abri-la. Para remover 



Primeiros passos
Gerenciar a duração da bateria

A barra de status mostra quanto resta de bateria, mas também é possível ver 

de cima para baixo na tela, toque na barra de status, depois em "Bateria".

mensagens SMS. 



informações de um app na tela inicial, como um relógio maior ou uma 

-

para a parte superior da tela e solte o app sobre "Remover" na parte superior 
esquerda.

todos os apps.

Tela

afetar a duração da bateria.

da agenda e alarmes, bem como sobre eventos em tempo real.

sistema que mostram o sinal do Wi-Fi, sinal da operadora de celular ou status 



Segurança

bloqueio de tela.

no canto inferior direito para abrir a câmera. 



inicial.

Toque em um item para abri-lo.
Na lista de downloads, toque em um item e mantenha-o pressionado para 
selecioná-lo. 

Toque na lixeira para excluir.

Capturas de tela

tela.

Impressão

telas, como páginas da Web exibidas no Chrome, usando uma impressora 

Impressão.


