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WhatsApp Messenger é um aplicativo multiplataforma 
de mensagens instantâneas e chamadas de voz 
para smartphones. Além de mensagens de texto, os 
usuários podem enviar imagens, vídeos e documentos em 
PDF, além de fazer ligações grátis por meio de uma conexão 
com a internet. O software está disponível 
para Android, iOS, , Windows Phone e Nokia. A empresa 
com o mesmo nome foi fundada em 2009 por Brian Acton e 
Jan Koum, ambos veteranos do Yahoo e está sediada na 
cidade estadunidense de Santa Clara, na Califórnia. 

WhatsApp 



WHATSAPP  



PAGINA INICIAL 

WHATSAPP 



VIA SATELITE E 

ALGUMAS 

FERRAMENTAS 





Street View - 

Imagem 



Criar novo 

grupo 



Selecionar 

participantes 

do grupo 



Status 

No meu status é 
possível inserir 
imagens e vídeos 
por tempo curto. 



Configurações 



É possível alterar a 
imagem, alterar as 
notificações até mesmo 
colocar diferentes  sons 
de notificações, 
verificar o uso de 
dados. 







Aqui temos algumas 

configurações para as 

conversas do whatsapp 



Papel de 
parede 



È possível selecionar 

uma imagem da 

galeria, galeria do 

whatsapp ou o padrão 





Nas notificações podemos 

alterar os sons das 

mensagens e dos grupos 

que fazemos parte 





Podemos desativar os 

download automáticos 





É possível salvar 

os documentos do 

whatsapp direto no 

drive 





É possível enviar uma 

conversa por e-mail, 

arquivar todas as 

conversas, limpar 

todas as conversas e 

apagar todas aas 

conversas. 



Acesso ao whatsapp pelo computador  

Pagina inicial 



Acessando o 

whatsapp pelo 

computador 



Código de acesso 

Para acessar tanto 
utilizando o site como o 
programa que é instalado 
no computador, é 
necessário que  esteja 
com o celular perto, pois  
com ele é necessário 
fazer o escaneamento do 
código que identifica o 
whatsapp sem necessitar 
que seja colocado nossa 
senha. 



Atividade 

• Acesse o whatsapp 

• Acessar o whatsapp no computador 

• Iniciar uma conversa 

• Trocar o papel de parede 
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Muito Obrigado! 


