
Localizar arquivos ocultos (Virtual Store) no Windows 10 

Nem todos os documentos e arquivos em Windows 10 são visíveis para o usuário. A 
Microso< ocultou alguns arquivos de sistema. Você pode reexibir estes arquivos com alguns 
cliques. Siga este procedimento para acessar a Metric.opt na „Virtual Store“ do sistema 
Windows 10. 

Localizar arquivos confidenciais no Windows 10 

Quem está à procura de arquivos de sistema terá dificuldades de encontrá-los no Windows. 
Isso ocorre porque, por padrão, o sistema esconde os dados. E por bons moMvos: Estes 
arquivos são necessários para o funcionamento perfeito do sistema e não devem ser 
apagados ou renomeados. Quem assim o desejar, pode reexibir estes arquivos usando o 
seguinte truque. 

Localizar pastas e documentos ocultos 

Alguns documentos não devem ser localizáveis à primeira vista para outros usuários do PC. 
Para isso, existe a opção “Ocultar” nas configurações. Porém, como encontrar os 
documentos ocultos novamente? Para isso, a guia “Visualizar” tem a caixa de seleção 
“Conteúdos ocultos” Ao aMvar a caixa de seleção com a marca de verificação, as pastas e 
documentos ocultos são reexibidos. 

Exibir arquivos de sistema ocultos 

Abra o Explorer e selecione o item de menu “Organizar, opções de pastas e pesquisa”. Caso o 
botão não esteja visível para você, procure na guia “Visualizar”, no botão “Opções” à direita. 

Agora abre-se uma janela e nela você passa novamente para a guia “Visualizar”, rola até o 
subitem “Arquivos e pastas ocultas” e seleciona “Exibir arquivos, pastas e diretórios ocultos”. 
Clique em “Aplicar”. 

Agora praMcamente todos os arquivos estarão visíveis. Além destes, porém, ainda existem os 
arquivos super ocultos. Estes conMnuam invisíveis. O moMvo: Arquivos ocultos possuem o 
atributo de arquivo “Oculto”, enquanto os arquivos super ocultos têm, adicionalmente, o 
atributo de arquivo “Sistema”. Para visualizar estes arquivos, desaMve também a opção 
“Ocultar arquivos de sistema protegidos”. Clique em “Sim, aplicar”. 

Agora você estará visualizando todos os arquivos em seu disco rígido!


