Como desbloquear o pop-up de seu navegador
Google

Chrome

Gerenciar pop-ups de um site específico
Para permitir manualmente os pop-ups de um site, siga as etapas abaixo:

1. No final da barra de endereço, clique no ícone do bloqueador de pop-ups
.
2. Clique no link referente à janela pop-up que você deseja ver.
3. Para ver sempre os pop-ups do site, selecione "Sempre mostrar pop-ups de [site]." O
site será adicionado à lista de exceções, a qual pode ser gerenciada na caixa de
diálogo "Configurações de conteúdo".
Para sempre permitir pop-ups de um site específico, siga as etapas abaixo:

1. Clique no ícone com três barras, no canto superior direito
2. Selecione Configurações.

ou

.

3. Clique em Mostrar configurações avançadas.
4. Em "Privacidade", clique no botão Configurações de conteúdo.

5. Em "Pop-ups," clique em Gerenciar exceções.

6. Selecione a opção “Permitido” para permitir todos os pop-ups. Selecione
“Bloquear”, para bloquear determinados pop-ups. Selecione “Permitir” para liberar
pop-ups de sites específicos

Mozilla Firefox
Configurações do bloqueador de pop-ups
Para acessar as Configurações do Bloqueador de Pop-ups:

1. Clique no botão

ou

., depois em Opções

2. Selecione o painel Conteúdo.
No painel de conteúdo:
● Bloquear pop-up: Desmarque essa opção para desativar o bloqueio de pop-ups
completamente.
● Exceções: Esta é a lista de sites que você permite exibirem pop-ups. A caixa de
diálogo de permissões tem as seguintes opções:

○
○
○

Permitir: Clique neste botão para adicionar um site à sua lista de sites com
pop-ups permitidos.
Excluir o site: Clique neste botão para excluir um site da lista de sites com
pop-ups permitidos.
Excluir tudo: Clique neste botão para excluir todos os sites da lista de sites
com popups permitidos.

Em algumas versões:
1. Depois de clicar no botão opções
2. Clique em Privacidade e Segurança
3. Deixe desmarcado a opção Bloquear janelas popup, para liberar todos os popups.

4. Deixe marcado a opção Bloquear janelas popup, para bloquear popups de sites
específicos

Internet Explorer
Para ativar ou desativar o bloqueador de pop-ups, execute as seguintes etapas:
1. Abra o Internet Explorer e clique em Opções da Internet no menu Ferramentas
para abrir a caixa de diálogo Propriedades de Internet.

2. Clique na guia Privacidade e execute um dos seguintes procedimentos:
○ Selecione Ativar Bloqueador de Pop-ups para ativar o bloqueador de
popups. Caso necessite deixar algum algum pop-up desbloqueado, basta
clicar em configurações

○

Deixe Ativar Bloqueador de Pop-ups desmarcado para desativar o
bloqueador de pop-up

Android
Ativar ou desativar pop-ups
1. No smartphone ou tablet Android, abra o app do Chrome.
2. À direita da barra de endereço, toque em Mais
e
Configurações.
3. Toque em Configurações do site e Pop-ups e redirecionamentos.
4. Selecione Permitidos ou Bloqueados para a opção Pop-ups e
redirecionamentos.

Iphone e Ipad

1. No iPhone ou iPad, abra o app do Chrome

.

2. Toque em Mais
e Configurações.
3. Toque em Configurações de conteúdo e Bloquear pop-ups.
4. Ative ou desative a opção Bloquear pop-ups.
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