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Este tutorial tem como objetivo orientar os usuários na limpeza dos dados 

de navegação, Cache e Cookies nos principais navegadores. 
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Apresentáçá o 

Neste tutorial iremos ilustrar os métodos de limpeza dos dados de navegação, Cache e Cookies nos 

principais navegadores de internet disponíveis. 

Cookies, que são arquivos criados pelos websites que você visita, e o cache do seu navegador, que 

ajuda a carregar suas páginas mais rapidamente, facilitam sua navegação na Web. 

A limpeza dos cookies e do cache do seu navegador exclui as configurações do website (como nomes 

de usuários e senhas). Alguns sites podem parecer mais lentos porque todas as imagens precisam ser 

carregadas novamente. 

Dica: se as páginas da Web não são exibidas corretamente, tente usar seu navegador no modo 

anônimo ou "navegação privada" para ver se o problema é causado por outro motivo que não sejam 

cookies ou cache. 
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 Passo 1. Na barra de ferramentas do navegador, selecione o menu do Google Chrome. Localize 

este ícone           no canto superior direito e clique sobre ele; 

 Passo 2. Na janela, clique sobre a opção “Mais ferramentas” e em seguida “Limpar Dados de 

Navegação”; 

Limpár Cache e Cookies no Chrome 
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 Passo 3. Na caixa que é exibida, selecione Cookies e outros dados de sites e plug-ins e Imagens e 

arquivos armazenados em cache; 

 Passo 4. Na caixa de menu na parte superior, selecione "desde o começo" para apagar tudo. 

 

 

 

Limpár Cache e Cookies no Firefox 

 Passo 1. Clique no botão          , depois em “Opções”; 

 

 Passo 5. Clique em “Limpar dados de navegação” 

 Passo 6. Reinicie o navegador. 
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 Passo 2. Selecione o painel “Avançado”; 

 Passo 3. Clique na aba “Rede”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Passo 4. Na seção Cache de conteúdo web, clique em “Limpar agora”. 

 Passo 5. Feche a janela. Quaisquer alterações serão salvas automaticamente. 

Limpár Cache e Cookies no Internet Explorer 

 Passo 1. Vá para o menu "Ferramentas" e dentro dele clique no item "Opções da Internet"; 
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 Passo 3. Dentro da janela de opções, vá para a aba "Geral" e depois clique no botão "Excluir" 

dentro da opção "Histórico de navegação"; 
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 Passo 4. Na tela de exclusão, Marque os itens do cache que deseja apagar e depois clique no 

botão "Excluir". Em algumas versões do Internet Explorer é preciso clicar no botão "Excluir" 

correspondente ao item ou no botão "Excluir tudo" para fazer essa etapa do processo; 

Pronto! Agora que o cache está limpo você poderá navegar com mais tranquilidade. 
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