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YouTube

Site que permite o carregamento e •

compartilhamento de vídeos.

Foi fundado em • 2005 e adquirido pelo 

Google em 2006.

O site disponibiliza também uma ferramenta •

para edição de vídeos.



YouTube

• Assim como os demais serviços 

disponibilizados pelo Google, a utilização 

da conta do YouTube acontece por meio do 

Gmail.

• Pode ser utilizado sem realizar o login, 

porém este tipo de acesso não salva 

pesquisas e vídeos assistidos, playlists, etc.



YouTube – Tela Inicial

• A página inicial 

sugere como 

acesso os vídeos 

mais visualizados 

no Brasil.

• Os vídidos

também são 

divididos em 

categorias



YouTube – Tela Inicial

• No rodapé da página principal é possível 

acessar configurações de idioma, país, 

desligar o salvamento do histórico, acessar 

o histórico e uma página de ajuda. 



YouTube - Menu

O menu localizado à esquerda da página •

provê acesso ao canal. No YouTube todos 

usuários possuem um canal, ao invés de um 

perfil.

Isto porque todos podem inserir vídeos e obter •

acessos por meio deles. 

Também conduz às inscrições. Ao invés de •

adicionar como amigo, faz-se inscrição no 

canal que produz conteúdo de acordo com 

nosso interesse pessoal. Assim, toda vez que o 

canal disponibilizar um vídeo recebe-se uma 

notificação.

No histórico pode• -se obter informações sobre 

os vídeos e pesquisas realizados.

Assistir mais tarde é um meio de selecionar •

vídeos para assistir posteriormente.



YouTube – Vídeo

• A página de 

visualização de 

vídeos é composta 

pelas informações 

sobre o vídeo, 

descrições sobre a 

publicação e os 

comentários sobre o 

vídeo



YouTube - Vídeo

• O reprodutor do vídeo pode ser expandido 

em dois tamanhos diferentes, além do 

tamanho padrão.



YouTube - Vídeo

• No reprodutor também é possível alterar a velocidade do vídeo, ligar e desligar 

anotações e reprodução automática e mudar a qualidade do vídeo.



YouTube - Vídeo

A velocidade de reprodução pode ser atrasada (mais lento) e avançada (mais rápido). A •

qualidade do vídeo também pode ser alterada, quanto menor a qualidade (144p) mais 

rápido o vídeo carrega (se estiver utilizando plano de internet, não vai consumir tanto). 

E quanto maior a qualidade (1080p) mais demorado para carregar, visto que utiliza mais 

recursos da internet. 



YouTube - Vídeo

• Normalmente 

os vídeos 

possuem um 

pequeno vídeo 

de anúncio que 

é possível 

pular após 5 

segundos.



YouTube - Vídeo

• No primeiro bloco de informações constam: 

link para o canal, opção de inscrever-se e a 

quantidade de escritos, curtir e não curtir, 

quantidade de visualizações, adicionar a 

uma playlist, compartilhar o vídeo e mais.



YouTube - Vídeo

• Ao se inscrever no canal, uma opção para o gerenciador de 

configurações é habilitado ao lado direito do item, para receber ou não 

notificações sobre este.



YouTube - Vídeo

A opção adicionar permite que criar uma playlist (lista) com vídeos •

que deseja assistir. Ao realizar o primeiro acesso, aparece uma 

notificação para aceitar os termos de uso do YouTube (quando 

logado). Após o primeiro acesso é possível criar a playlist.



YouTube - Vídeo

• A opção de compartilhar disponibiliza um 

link para publicar em diversas redes sociais. 

Também é possível personalizar o início do 

vídeo a ser compartilhado.



YouTube - Vídeo

• A última opção do primeiro bloco é 

chamada Mais, na qual é possível denúnciar 

o vídeo (em casos de plágio, direitos, etc.) e 

visualizar as estatísticas sobre o vídeo.



YouTube - Vídeo

• O segundo bloco de 

informações é 

composto pelos 

detalhes da publicação. 

Pode ser expandido ao 

clicar em Mostrar Mais



YouTube - Vídeo

O terceiro bloco é composto •

pelos comentários. Podem ser 

ordenados por principais (com 

mais curtidas) e por ordem de 

publicação (os mais recentes 

primeiro)

Para comentar em um vídeo é •

necessário efetuar login com a 

conta do Gmail.

É possível denunciar •

comentários por meio das 

opções localizadas no canto 

direito de cada comentário.



YouTube - Relacionados

• Ao lado direito do reprodutor 

vídeos relacionados são 

listados. No topo da lista é 

possível visualizar o próximo 

vídeo da reprodução 

automática. Geralmente os 

vídeos músicas possuem 

reprodução automática.



YouTube – Reprodução Automática

• No player é possível pular o vídeo para o próximo 

vídeo da lista de reprodução automática. É 

possível desliga-la clicando no ícone azul. 



YouTube - Histórico

• Ao acessar o histórico é possível consultar os vídeos visualizados e pesquisas realizadas, 

bem como limpar este histórico por meio do botão limpar. É possível excluir itens 

individuais ao clicar no X no canto superior direito de cada vídeo.



YouTube - Pesquisa

O YouTube possuí uma variedade de conteúdo. A seguir alguns dos •

diversos tipos de pesquisas que podem ser realizados.



YouTube – Pesquisa



YouTube - Pesquisa

• Realizar uma pesquisa 

é simples. Digitar o 

conteúdo chave do que 

deseja encontrar no 

campo de pesquisa no 

canto superior da tela. 

É possível aplicar 

filtros de pesquisa para 

obter o resultado 

desejado



Atividade

Realizar uma busca do vídeo sobre •

INTERNAUTIS publicado pela UNATI no 

ano de 2015. 
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