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O QUE É O POSITIVO SYSTEM CARE? 
O Positivo System Care é uma aplicação que é executada na inicialização do sistema, ficando 
residente na barra de tarefas. Para abrir a aplicação, é só clicar no ícone na barra de tarefas.

Ao se clicar com o botão direito sobre o ícone, são apresentadas três opções:

- Alertas: é apresentada uma lista dos alertas emitidos pelo sistema (ver item 3 abaixo)

- Abrir Positivo System Care: possui a mesma funcionalidade do click sobre o ícone.

- Sair: é a única forma de sair da aplicação System Care (fechar a janela principal da apli-
cação apenas a recolhe ao ícone da barra de tarefas).

A aplicação Positivo System Care permite realizar as seguintes atividades:

1. Manutenção de algumas partes do computador:
a. Limpeza - possibilita a exclusão de alguns arquivos dispensáveis, com o objetivo de libe-

rar espaço em disco.

 Para realizar esta limpeza, é necessário primeiramente pressionar o botão “Analisar Lim-
peza”. O aplicativo irá varrer o disco em busca dos arquivos dispensáveis e informar o 
espaço em disco que será liberado caso estes arquivos seja excluídos.

 Para os navegadores, são exibidos os dados dos três navegadores mais comuns: Internet 
Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. Dentro de cada navegador, são apresentadas 
opções do que será excluído (Cache, Histórico e Cookies), com os respectivos tamanhos 
de arquivos a serem liberados.

 No caso dos arquivos de Sistema, são considerados os arquivos constantes de pastas 
temporárias do sistema. Isto pode incluir arquivos de log ou arquivos que estejam sendo 
utilizados por outras aplicações. Para isto, evite fazer esta limpeza durante a realização 
de alguma tarefa crítica ou instalação no sistema.

 Após selecionar o que será apagado, selecione “Iniciar Limpeza”.
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b. Inicialização - permite desativar ou remover algumas aplicações da inicialização do sis-
tema, com o objetivo de diminuir o tempo de inicialização do computador.

 Ao se acessar a aba de inicialização, é apresentada uma lista de aplicações que são ini-
cializadas com o Windows, informando o tipo de inicialização (Registry ou Menu Iniciar).

 Para os registros ativos, são permitidas duas ações: desativar, no qual o programa é re-
tirado da inicialização, mas é realizado o backup caso se deseje reativar posteriormente. 
No caso da remoção, não é realizado o backup da informação, não sendo possível recu-
perar posteriormente.

 Para registros que foram desativados (não ativos), é possível realizar a ativação através 
da tecla “Ativar”.

c. Registro - realiza a análise do registro do Windows em busca de chaves inválidas ou 
desnecessárias, de modo a melhorar o desempenho do computador.

 Basta clicar em Analisar para que sejam listados os problemas encontrados no registro. 
Basta selecionar os itens a serem corrigidos e clicar em “Corrigir Itens”.
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2. Monitoramento de aspectos importantes do computador
 Nesta aba são listadas as ferramentas que monitoram aspectos importantes do computador. 

São elas:

a. Sistema - apresenta dados importantes do sistema, tais como consumo de CPU, memória e 
dados de sensores.

b. Disco - que mostra dados relacionados aos discos e partições, tais como capacidade, 
espaço livre, formatação, assim como dados de S.M.A.R.T. quando disponíveis.
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c. Processos - permite observar os processos que estão consumindo maior quantidade de 
CPU ou de memória. Para ordenar a lista por consumo de CPU ou de Memória, é só clicar 
no título da lista na parte superior.

3. Alertas
 Permite o cadastro de alertas que sejam relacionados aos aspectos monitorados pelo 

System Care, tais como consumo de memória, espaço livre em disco, alertas S.M.A.R.T e 
novo programa adicionado à inicialização.

 Esta tela apresenta uma lista dos alertas. Também é indicada a quantidade de regras 
cadastradas. No caso desta tela, não há ainda nenhuma regra cadastrada. Para verificar/
criar regras, clique em “Configurar Regras”.
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 Nesta tela são apresentadas as regras de alertas. Para adicionar uma nova regra, clicar 
em “Adicionar”.

 Nesta tela de adicionar, temos uma regra que irá avisar quando o percentual de consumo 
de memória estiver acima de 70%. Para que o alerta não fique muito frequente, atrapa-
lhando o usuário, definimos que o intervalo mínimo entre um alerta e outro seja de 2 
horas. Clique na tecla “+” para adicionar e feche a janela.

 Na tela de Regras de Alerta, não é necessário salvar a lista, sendo necessário simples-
mente fechar a janela.

 Assim que a condição do alerta seja satisfeita, é mostrado um alerta na barra de tarefas 
do Windows e o alerta é listado na aba de alertas.
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4. Diagnóstico
 Esta funcionalidade realiza a verificação em algumas funcionalidades do sistema. Com 

base nos resultados destas funcionalidade, são informadas ações recomendadas. Para 
efetuar o diagnóstico, basta clicar em “Verificar”.

 Se tudo estiver normal, é apresentada a ação recomendada “Nenhuma”. Outras ações 
podem ser de verificação (recomenda-se verificar os resultados) ou outras ações rela-
cionadas a funcionalidade (Limpar/Corrigir/Liberar/..). Ao se clicar no botão de “Ação 
Recomendada”, a aplicação troca automaticamente para a aba correspondente, para 
permitir que a verificação seja realizada.
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