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3. O que há de novo no Firefox ® 3.5? Um navegador para todos. O Firefox está ... Com este recurso, você pode remover
qualquer rastro daquele site do seu .... Jump to Usage - Mozilla ended support for Firefox 3 on March 30, 2010 with the release
of 3.0.19. Contents. 1 Development; 2 .... Alguns novos recursos estão disponíveis no navegador da Internet, é esta é uma
oportunidade para fazer um balanço. Firefox 71 já está .... O visual básico do browser não mudou e há poucos recursos novos.
Alguns dos recursos novos no Firefox 3 não são óbvios, pelo menos para .... Mac Nova versão do browser Firefox ganha
recursos para exibir ... o visual do programa e complementos para adicionar novos recursos.. No total, o programa traz cerca de
40 novos recursos (e muitas melhorias internas invisíveis ao usuário). O Firefox 3 Beta 1 só deve ser .... Mozilla anuncia
plataforma de teste para novos recursos chamada ... Nada de barulho: Firefox 66 vai bloquear reprodução de som automática
por padrão 3.. Resultados da busca para mozilla firefox 3 no Baixaki. ... e testes do navegador da Mozilla, para quem gosta de
conferir os novos recursos com antecedência.. Atualização do Mozilla Firefox traz novos recursos que aumentam a privacidade
do internauta. Otimizado, navegador tem novidades que trazem .... A Mozilla Firefox está experimentando três novos recursos
para tentar reverter o mau desempenho do seu navegador.. HTML input elements of types checkbox and radio now support the
indeterminate property, which allows a third, "indeterminate" state. Canvas ...

A versão 64 do Firefox para desktop e Android foi disponibilizada nesta terça-feira (11) e trouxe alguns recursos novos para as
guias e .... Outros novos recursos incluem um redesenhado gerenciador de download , um novo ... Novo recurso de auto-
completar barra de localização no Firefox 3.. Mozilla Firefox 2 foi a 2ª versão do Mozilla Firefox, lançado em 24 de outubro de
2006 pela Mozilla Corporation. Firefox 2 utiliza a versão 1.8.1 do motor de mecanismo de layout Gecko para exibir páginas da
web. O lançamento continha diversos recursos novos não encontrados no Firefox ... O Firefox 2 começou a perder quota do
mercado notável para o Firefox 3 .... Nova versão do Firefox, com recursos avançados de proteção aos dados de navegação, já
está disponível para download. Os sistemas de proteção do novo .... Desde que a versão Apha 7 do novo Firefox foi liberada
para testers, algumas screenshots dos novos recursos começaram a aparecer na web. Nada muito.. Firefox is more than a
browser. Learn more about Firefox products that handle your data with respect and are built for privacy anywhere you go
online.. O Mozilla Firefox é um programa que veio conquistando os usuários por ... usuários que ficaram fascinados com um
mundo novo de recursos.. Estamos anunciando novos recursos no Firefox para iOS para facilitar sua vida. Não importa se você
é multitarefa ou alguém que não quer .... No Firefox 3 as páginas abertas há mais de 7 dias eram classicadas da mesma ...
execução pararela de scripts, JSON nativo, novos recursos para extensões.
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