Pilha Documentos
Bem-vindo(a) ao
Snow Leopard do Mac OS X.

O conteúdo das Pilhas é exibido em forma de leque
ou grade, com base no número de itens da pilha.
Você também pode visualizar a pilha como uma lista.
Se você preferir um estilo em vez do outro, poderá
configurar a pilha para abrir sempre no estilo preferido.

O Dock do Snow Leopard
inclui as Pilhas, um recurso
que você pode usar para
acessar rapidamente os
arquivos e aplicativos usados
mais frequentemente do Dock.
As pilhas são simples de criar. Basta arrastar qualquer
pasta para o lado direito do Dock e ela se torna uma
pilha. Clique em uma pilha e ela saltará do Dock em
forma de leque ou de grade. Para abrir um arquivo de
uma pilha, clique uma vez no arquivo.

O recurso Pilhas mostra os itens mais relevantes
primeiro ou você pode definir o tipo de ordenação
para que os itens mais importantes para você sempre
apareçam no topo da pilha. Para personalizar uma pilha,
posicione o ponteiro sobre o ícone da pilha e mantenha
o botão do mouse pressionado até que apareça um
menu. Escolha os ajustes que deseja a partir do menu.

O Snow Leopard do Mac OS X inclui três pilhas
predefinidas chamadas Documentos, Transferências
e Aplicativos. Você abriu este arquivo da pilha
Documentos. A pilha Documentos é um excelente
lugar para guardar arquivos como apresentações,
planilhas e documentos de edição de texto. Você pode
arrastar os arquivos para a pilha ou salvá-los na pilha a
partir de um aplicativo.
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Para remover um arquivo de uma pilha, basta abrir a
pilha e arrastar o item para onde você desejar. Para
apagar um arquivo, mova-o para o Lixo. Na verdade,
quando terminar de ler este documento, sinta-se à
vontade para jogá-lo fora.
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