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Este tutorial tem como objetivo orientar os usuários no desbloqueio de 

Pop-Ups nos principais navegadores. 
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Apresentáçá o 

Neste tutorial iremos ilustrar os métodos de desbloqueio de Pop-Ups nos principais navegadores de 

internet disponíveis. 

Mas, por que fazer isso? Apesar de ser um recurso útil, o bloqueio de pop-ups pode impedir a 

realização de algumas tarefas em sites que necessitam de novas janelas para executar suas tarefas, 

por exemplo, a EaD SEST SENAT. Para visualizar as aulas interativas nos cursos da EaD SEST SENAT é 

necessário que esta configuração seja desbloqueada em seu navegador.  

Recomendamos que você desbloqueie os pop-ups apenas quando necessário, ou quando solicitado 

por algum site. 
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Por padrão, o Google Chrome vem configurado para bloquear as janelas que tentam “abrir” 

automaticamente (os chamados pop-ups), mas com apenas alguns passos é possível desativar o 

bloqueio desse recurso. 

 Passo 1. Abra o Google Chrome e clique no símbolo de uma chave inglesa no canto superior 

direito, ao final da barra de endereços: 
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 Passo 3. No grupo “Privacidade”, clique em “Configurações de conteúdo” para exibir as opções 

disponíveis; 

 Passo 2. Clique em “Configurações”, desça a barra de rolagem até o final e clique em “Mostrar 

configurações avançadas”: 
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 Passo 4. Na nova janela que se abrir, desça até o grupo “Pop-ups” e marque a opção “Permitir que 

todos os sites exibam pop-ups”: 

 Passo 5. Para finalizar, desça até o final da janela e clique em “OK”. 
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 Passo 1. Clique nas três linhas no canto direito do navegador e selecione "Opções"; 
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 Passo 2. No menu, vá em "Conteúdo" e a primeira opção será a de pop-ups. Se marcá-la, 

(Bloquear janelas popup) ele os bloqueará automaticamente.  

Caso queira configurar exceções, é só clicar no botão ao lado, em "Exceções". Uma janela abrirá para 

colocar o endereço do site do qual quer permitir os pop-ups. Depois de inserir, clique em "Permitir" e 

ele vai aparecer na listagem. 

Passo 3. Ao  concluir a adição de exceções, clique em “Salvar alterações” e os sites que você indicou 

poderão abrir pop-ups normalmente. 

mailto:suporteead@sestsenat.org.br


6          EaD SEST SENAT - Atendimento ao Usuário: suporteead@sestsenat.org.br / (61) 3315-7007 / ead.sestsenat.org.br 

Passo 1. Aperte a tecla "ALT" no teclado para abrir o menu do Internet Explorer. Clique em 

"Ferramentas" e mova o cursor do mouse para "Bloqueador de pop-ups". Ele está ativado por padrão: 

é possível clicar em "Desativar Bloqueador de Pop-ups" para que ele pare de bloquear. Se deseja 

apenas configurar os sites permitidos, selecione "Configurações do Bloqueador de Pop-ups": 

Passo 2. Nas configurações é possível adicionar sites à lista de permissões, para que os pop -ups 

possam ser exibidos apenas neles. 
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