
 

 

Manual de Utilização do Zoom 

Este manual demonstra passo a passo como se utiliza o Zoom para participar 

em reuniões online. O Zoom permite a gravação de vídeos, o agendamento e a 

realização de sessões online. 
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1. Descarregar o ZOOM 

No caso de ainda não ter o Zoom descarregado no seu computador, pode 

proceder à sua instalação seguindo os seguintes passos:  

a) Aceder através do seu navegador (browser) ao seguinte link: 

https://zoom.us/download 

b) Descarregar o software através do botão “Fazer download”.  

 

 

c) No caso de utilizar o sistema operativo Windows, será descarregado um 

ficheiro com o nome “ZoomInstaller.exe”, o qual deverá ser executado para 

instalar o software.  

d) Em MacOS, será descarregado um ficheiro com o nome “Zoom.pkg”, o qual 

deverá ser executado para instalar o software.  

 

2. Manter o Zoom Atualizado 

De forma a manter o seu software Zoom atualizado com as funcionalidades 

mais recentes e correções de segurança, verifique regularmente se existem 

atualizações.  

https://zoom.us/download
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Para verificar se existem atualizações pendentes, após entrar no Zoom deverá 

clicar no ícone com as iniciais do seu nome no canto superior direito e 

selecionar a opção “Verificar atualizações”. 

 

Nota: No caso de existirem atualizações críticas pendentes, após autenticação, 

o Zoom irá apresentar uma janela para proceder à atualização do software. 

Deverá selecionar a opção “Atualizar”. 
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3. Efetuar Login 

Após iniciar a Zoom, clique em “Ingressar em uma reunião” para ingressar em 

uma reunião sem efetuar login. Se você deseja efetuar login e iniciar ou 

agendar uma reunião, clique em “Efetuar login”. Se já tiver uma conta, tem 

várias opções para efetuar o login.  

 

Caso ainda não tenha conta, pode criar uma conta gratuitamente. Para isso 

clique na opção “Registre-se gratuitamente” que se encontra no canto inferior 

direito. 

https://support.zoom.us/hc/pt-br/articles/201362193-Joining-a-Meeting
https://support.zoom.us/hc/pt-br/articles/201362193-Joining-a-Meeting
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4. Configurações 

O menu de configurações pode ser acedido através do ícone no canto superior 

direito. 

 

No menu de configurações pode ajustar as definições gerais, de áudio, vídeo, 

etc. 
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5. Agendar Reuniões 

Criação e convite de participantes para uma reunião/sessão a decorrer  

a) Para criar uma sessão (reunião), efetue o login com a sua conta e carregue 

no botão “Nova Reunião”.  

 
b) Para convidar participantes para a reunião/sessão que está a decorrer 

carregue no ícone “Convidar” no rodapé da aplicação Zoom.  

  
 

c) Na janela seguinte, no rodapé, poderá carregar em “Copiar URL” ou “Copiar 

Convite” e colar o texto copiado (URL ou Convite) numa mensagem, ou enviar 

por email para os elementos que deseja que participem na reunião/sessão que 

está a decorrer.  

d) Em alternativa, o Zoom disponibiliza três ligações diretas por email para 

enviar convites para a reunião/sessão. 
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Agendamento de reuniões/sessões  

a) As reuniões/sessões poderão ser agendadas com antecedência e definidos 

vários atributos (hora de início, hora de fim, estado do vídeo e áudio do 

anfitrião e dos participantes, permissão de entrada dos participantes antes do 

anfitrião, etc.). Para tal deverá carregar no botão “Agendar”.  

   

 

b) O anfitrião pode copiar o convite a enviar para os participantes e enviar por 

email e/ou disponibilizar essa informação através de um link. 
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c) O anfitrião pode dar início à reunião procurando a reunião agendada em 

“Reuniões” e depois selecionar a opção “Iniciar”.  

 
 

 

6. Ingressar em Reuniões 

No caso de receber um link para uma reunião de Zoom, clique no link quando 

estiver pronto para aderir à reunião. Uma nova janela vai abrir no seu 

navegador, tal como um pedido para abrir o zoom. Clique “Abrir Zoom” para 

aderir à reunião. 
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Sala de Espera 

Existe a possibilidade que ao aderir à reunião, o participante seja posto na sala 

de espera. Se esse for o caso, espere até que o anfitrião da reunião o deixe 

entrar. 

Definição de Vídeo 

Antes de entrar na reunião, tem que indicar se quer ingressar com ou sem 

vídeo. Ao fazer isto tem a opção de pré-visualizar a imagem a ser transmitida 

através da sua câmara. Se quiser ingressar com o vídeo ligado, clique 

“Ingressar com vídeo”.  

 

 

Quando estiver na reunião ligue o áudio. Clique no botão no canto inferior 

esquerdo que diz “Conectar Áudio”.   
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7. Controles de Reunião 

Os controles do participante aparecem na parte inferior da tela. 

 

Os participantes têm acesso aos seguintes recursos: 

Silenciar/ativar áudio: Ligue ou desligue seu microfone. 

Clique na seta ^ ao lado de silenciar/ativar áudio. Isto permite alterar o 

microfone e o altifalante que o Zoom está a usar no momento e aceder às 

configurações de áudio completas. 

 Este símbolo indica que o seu áudio está ligado. 

 Este símbolo indica que o seu áudio está desligado. 

Iniciar/interromper vídeo: Ligue ou desligue a sua câmara. 

Clique na seta ^ ao lado de Iniciar/interromper vídeo para alterar as câmaras, 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362623-About-Settings
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caso você tenha várias câmaras, selecionar um plano de fundo virtual (se 

ativado) ou aceder às configurações de vídeo completas. 

 Este símbolo indica que o vídeo da sua câmara está ligado. 

 Este símbolo indica que o vídeo da sua câmara está 

desligado. 

Participantes: Veja quem está atualmente na reunião e convide outras 

pessoas. 

 

Compartilhar tela: Compartilhe a sua tela (se o anfitrião permitir). Esta função 

é usada, por exemplo, quando fazendo uma apresentação através do Zoom. 

Será possível selecionar o ecrã ou o aplicativo que deseja compartilhar.  

 

Chat: O Zoom permite a troca de mensagens entre os participantes de uma 

reunião/sessão. Para aceder ao “Chat/Bate-papo” os participantes deverão 

selecionar o ícone “Bate-Papo” no rodapé da aplicação. Irá surgir a janela 

“Bate-papo” do lado direito. 

 

Os participantes podem enviar mensagens para todos os participantes e 

também lhes é permitido enviar mensagens privadas para um participante à 

sua escolha, como é ilustrado nas figuras a seguir apresentadas.  

 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/210707503-Virtual-Background
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362623-About-Settings
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362183
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362183
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Reações: O zoom oferece várias formas de reagir à reunião não verbalmente. 

Para reagir selecione “Reações”. Uma das opções mais úteis é a de “Levantar a 

Mão”. Se selecionar esta função, chamará a atenção do anfitrião e dos outros 

participantes sem ter que fazê-lo verbalmente. Isto ajuda a diminuir 

interrupções.  

   

 

Sair da reunião: Saia de uma reunião que permanecerá em andamento para os 

outros participantes. Apenas o anfitrião pode encerrar a reunião. O botão para 

sair da reunião encontra-se no canto inferior direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362603-Host-Controls-in-a-Meeting

