
  

 
 

 
 

Limpe o cache do seu navegador e esteja mais seguro! 

Aprenda como evitar problemas de segurança com suas senhas e dados memorizados no navegador.  

Assim como muitas pessoas neste momento estão visitando várias páginas, você pode ser mais um que não sabe que 
a cada vez que uma nova aba do seu navegador é aberta, arquivos para agilizar a navegação vão se acumulando. 
Este armazenamento de diversos conteúdos e detalhes nas páginas é chamado de “cache”. Tal recurso é 
interessantíssimo, mas nem sempre é conveniente para quem procura ter um navegador leve e mais seguro. 

Algo muito comum em qualquer navegador atual é a função de memorizar senhas. Claro que para quem não acessa 
sites que possuam dados sigilosos não há muita preocupação, já quem acessa o site do banco ou o email da 
empresa, é necessário certos cuidados quanto à utilização desta opção. 

Outra tarefa comum no cotidiano é o preenchimento de formulários em vários sites que requisitam cadastros. Os 
navegadores atuais também memorizam muitos destes dados para facilitar sua vida em formulários futuros, porém 
nem todos sabem que a grande maioria destes dados memorizados podem ser usados por usuários mal intencionados 
contra seu computador. 

Para que você esteja mais seguro e não precise estar receoso ao navegar pela grande rede mundial, o Baixaki ensina 
como limpar o cache e os diversos dados que seu navegador grava durante a sua rotina pela internet. 

Internet Explorer 

O navegador mais utilizado no mundo fornece ao usuário um modo muito prático de limpar os dados armazenados da 
web e o histórico de navegação. Acompanhe: 

1) Abra o menu “Ferramentas” e clique na opção “Excluir Histórico de Navegação...”. 

 

2) Se você deseja excluir todo o cache e os dados armazenados, clique em “Excluir tudo...”. Caso queira excluir 
apenas alguns dados, clique no botão respectivo aos dados que você quer apagar. 



 

Mozilla Firefox 

A limpeza no navegador da raposa é uma das mais fáceis. Você pode efetuá-la de duas maneiras: uma através do 
atalho e outra através do menu. Veja como é fácil: 

1) Aperte as teclas “Ctrl + Shift + Del”. 

1.1)  Uma janelinha como a da figura abaixo aparece. Escolha os dados que você deseja apagar, e clique em “Limpar 
dados pessoais”. 

 

2) Clique no menu “Ferramentas” e navegue até a opção “Limpar dados pessoais”. 



 

2.1) Aparece a janela com os dados que são passíveis de limpeza, selecione o que você deseja excluir e clique em 
“Limpar dados pessoais”. 

 

Opera 

O Opera está preparado para limpar todo o tipo de sujeira que ele mesmo armazenou para auxiliar na navegação. E 
para efetuar a limpeza no cache do navegador é muito simples: 

1) Acesse o menu “Ferramentas” e clique em “Excluir dados privados...”. 

 

2) Se você deseja escolher o que o navegador deve apagar, clique em “Opções Detalhadas” e escolha os dados que 
serão apagados. 



 

3) Após selecionar o que você quer deletar, clique no botão “Excluir”. 

Google Chrome 

O Chrome ainda é novo para muitos internautas, mas os fãs da Google já adotaram o navegador por padrão. Para 
limpar o seu navegador efetue os seguintes passos: 

1) Clique no botão da chave de ferramenta. 

2) Abra a opção “Limpar dados de navegação...”. 

 

3) Selecione os dados que deseja excluir, e na caixa que mostra o período selecione “Todos”. 

 

4) Agora clique no botão “Limpar dados de navegação”. 

Pronto! Você acaba de aprender como limpar o cache e os dados privados do seu navegador e está muito mais 
seguro. 

 


