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1. COMO DESBLOQUEAR POP-UP DO MEU 

NAVEGADOR? 

Como os cursos do MMA possui uma tela ampla, ou seja, uma resolução de 1110 

X 690 pixels, o curso é aberto pelo navegador em uma nova janela (pop-up). 

Normalmente, por questões de segurança, os navegadores tendem a bloqueá-la, mas 

isso é contornado se o usuário desbloquear a pop-up uma única vez. 

Cada navegador possui uma forma de desbloqueio, por esse motivo 

demonstraremos o processo nos 03 mais utilizados: Internet Explorer, Google 

Chrome e Mozilla FireFox. 

 

1 – Internet Explorer: Quando a pop-up é bloqueada, o Internet Explorer (versão 

9) exibe uma barra amarela no rodapé da página, conforme ilustra a imagem abaixo: 

 

Figura 01. Mensagem de bloqueio de pop-up do Internet Explorer. 

 

Para desbloquear essa pop-up, basta clicar no botão “Opções deste site”, 

“Sempre permitir”. 

 

Figura 02. Mensagem de bloqueio de pop-up do Internet Explorer. 

 

Dessa forma, todos os cursos do Ministério do Meio Ambiente serão abertos em 

uma nova janela.  

Caso a barra amarela não aparecer no rodapé, conforme a imagem abaixo, siga 

os passos:  

a) Pressione em seu teclado a tecla Alt; 
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b) No menu que surgiu no topo do navegador, vá em Ferramentas, 

opção Bloqueador de Pop-ups e clique em Sempre permitir pop-up deste site; 

c) Recarregue sua página. 

 

Figura 03. Tela do curso, sem exibir o conteúdo por pop-up. 
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Figura 04. Acesso às configurações de desbloqueio de pop-up. 

 

Após realizar essa configuração, pressione a tecla F5 para atualizar a página do 

navegador. 
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2 – Google Chrome: Quando a pop-up é bloqueada, o Google Chrome (versão 

25) exibe no canto superior direito, um ícone com a descrição: "Pop-up bloqueado", 

conforme ilustra a imagem abaixo: 

 

Figura 05. Pop-up bloqueado pelo navegador Google Chrome. 

 

Figura 06. Pop-up bloqueado pelo navegador Google Chrome. 
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Para desbloquear essa pop-up, basta clicar no botão sobre o ícone  , 

selecionar a opção “Sempre mostrar pop-ups de www.” e clicar em “Concluído”. 

 

Figura 07. Desbloquear Pop-up pelo navegador Google Chrome. 

Caso o ícone  não aparecer no canto superior direito do navegador, siga os 

passos: 

a) Clique no menu do Google Chrome  na barra de ferramentas do navegador; 

b) Selecione Configurações; 

c) Clique em Mostrar configurações avançadas; 

d) Na seção Privacidade, clique no botão Configurações de conteúdo; 

e) Na seção Pop-ups, selecione Permitir que todos os sites mostrem pop-ups; 

f) Recarregue sua página. 

 

3 – Mozilla Firefox: Quando a pop-up é bloqueada, o Firefox (versão 15) exibe 

no topo da tela uma barra amarela com a descrição: "Firefox impediu este site de 

abrir uma janela", conforme ilustra a imagem abaixo: 
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Figura 08. Pop-up bloqueado pelo navegador Mozilla Firefox. 

 

Para desbloquear essa pop-up, basta clicar em “Opções”/ “Desbloquear popus 

de www” . 

 

Figura 09. Desbloquear Pop-up pelo navegador Mozilla Firefox. 

 

Caso a barra amarela não aparecer no rodapé, siga os passos:  

a) Pressione em seu teclado a tecla Alt; 

b) No menu que surgiu no topo do navegador, vá em Ferramentas, depois 

em Opções; 

c) Selecione o painel Conteúdo e desmarque a opção Bloquear janelas popup; 

d) Clique no botão OK; 

e) Recarregue sua página. 
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2. COMO ENTRO EM CONTATO COM O SUPORTE? 

Você não está sozinho! Para entrar em contato com o nosso suporte técnico, 

segue abaixo o e-mail e telefone para contato: 

 

1-  E-mail de Suporte: ava@mma.gov.br 

2- Telefone para contato técnico:  (44) 2101.0822.      

 

Mas lembre-se que a sua dúvida pode estar solucionada aqui: 

 


