Alt+F2>> Executar comandos.
Alt+F4>> Fecha a janela atual.
Alt+Espaço>> Abre o menu de
acessibilidade da janela.
Ctrl+Alt+T>> Abre o terminal.
Ctrl+Alt+NumLock>> Coloca a janela na
posição correspondente.
Alt+Botão* Esq. Arrastar>> Move a
janela.
Alt+Botão* do meio Arrastar>>
Redimensiona a janela.

JANELAS
*"montar"
disponibilizar o conteúdo de uma
*Botão do= mouse
mídia ou imagem num diretório do sistema

LANÇADOR

Alt(toque)>> Abre o HUD.
Alt(segure)>> Mostra o menu de
aplicativos.
Alt+F10>> Abre o menu indicador.
Seta da esquerda ou da direita>> Move
entre os indicadoes de aplicativos.
AltTAB>> Alterna entre os aplicativos.
Alt+'>> Alterna entre as janelas do
aplicativo atual.
Seta da esquerda ou da direita>> Move o
foco entre os aplicativos.

Ctrl+Super+D>> Minimiza todas as
janelas.
Ctrl+Super+Seta para cima>> Maximiza
janela atual.
Ctrl+Super+Seta para baixo>> Minimiza
ou restaura a janela atual.
Ctrl+Super+Seta para esquerda>> Semimaximiza a janela atual.
Ctrl+Alt+Setas>> Alterna entre as
Áreas de Trabalho.

HUD E MUDANÇA DE
JANELAS

símbolo do Windows.

JANELAS

PAINEL

Usando: Inkscape !

Anderson Henrique

A tecla "Super" é a que contém o

Super(toque)>> Abre o painel incial.
Super+A>> Abre a lente de aplicativos
do painel.
Super+F>> Abre a lente de arquivos do
painel.
Super+M>> Abre a lente de músicas do
painel.
Super+V>> Abre a lente de vídeos do
painel.
Ctrl+TAB>> Alterna entre as lentes do
painel.
Teclas direcionais>> Move o foco.

ubuntued.info
cubo do Unity
Atalhos do Unity

Modiﬁcado por

Para obter o SVG desse cubo:
ubuntued.info

Super(segurar)>> Abre o lançador e
exibe os atalhos.
ALT+F1>> Abre o lançador em modo de
navegação de teclado.
Super+TAB>> Alterna aplicativos
através do lançador.
Super+1 até 9>> Equivale a clicar no
ícone do lançador.
Super+Shift+1 até 9>> Abre uma nova
janela do aplicativo.
Super+T>> Abre a lixeira.

Inspired Version: http://miud.in/8Rc by Esteban Saracho
and special thanks: Tássia Camões and Debian Brazil
Community for review. Too @carocr for the inspiration
and Spanish version.
Customizado por Anderson (apoio: Ubuntued.info)

