
  

Meu notebook está com a tela escura! 

Por questões de controle de carga de bateria e também de ambiente, podemos controlar a 

luminosidade da tela dos Notebooks,Netbooks e Tablets. Por exemplo, estar em um ambiente 

muito claro, onde há luz excessiva, logo não é possível visualizar com clareza a tela dos 

equipamentos. 

O que devo fazer? 

1- Utilizando as teclas funções do notebook: 

 

1. As teclas de atalho lhe proporciona um melhor controle para tarefas dentro do 

sistema operacional, que normalmente precisando de 2 ou mais passos para faze-

las 

1.1. Para que as teclas de atalho funcione, você precisa estar com o sistema 

original do equipamento já configurado de fábrica, ou baixar o drive (ATK) 

para seu respectivo equipamento clicando aqui. 

1.2. Para utilizar esta função pressione FN + a tecla desejada, neste caso F5 para 

menos luminosidade e F6 para mais luminosidade, ou F7 para remover por 

completo a luminosidade da tela. 

 

  

   

http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=pt-br


  

 

2- Utilizando as configurações do Windows: 

2. Windows 7 

 
2.1.  Clique com o botão direito no ícone da bateria e escolha a opção “Ajustar 

brilho da tela” 

 
2.1.1. Na próxima janela, escolha a opção de energia que será alterada e 

clique em “Alterar plano de energia”. 

 

 
 

2.1.2. Na janela seguinte utilize o botão selecionável para ajustar o brilho,  

deixe da forma que deseje e clique em “Salvar Alterações” 

 

 

  

 



  

3. Windows 8. 

 

3.1. Opção 1 
3.1.1 Pressione a tecla Windows em seu teclado e no menu iniciar digite 

“Opções de energia” e de Enter. 

 

 
 

3.1.2 Selecione no canto direito a opção pesquisada “Opções de energia” e 

de Enter 

3.1.3 No canto esquerdo da tela, selecione a opção pesquisada “Opções de 

energia”. 

 

 
 

3.1.4 Na próxima janela, escolha a opção de energia que será alterada e 

clique em “Alterar plano de energia”. 

 

 
 

3.1.5 Na janela seguinte utilize o botão selecionável para ajustar o brilho,  

deixe da forma que deseje e clique em “Salvar Alterações” 



  

 

3.2. Opção 2 
 
3.2.1 Pressione a tecla “Windows + i” juntas para abrir a “charm Bar” no 

canto direito e clique na opção “Brilho” 

 

 
3.2.1.  

 

3.2.2 Agora ajuste o brilho de acordo com o ambiente ou sua 

preferência. 

 

 


