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Guia Zoom 4 

“Ativar som/vídeo e Plano de Fundo Virtual” 
 

 

Quando estamos numa reunião no Zoom precisamos de comunicar. Para 

isso usamos “Áudio” e “Vídeo” para sermos ouvidos e vistos, 

respetivamente. 

Durante a a reunião, podemos ativar e destivar livremente o som e o vídeo 

do no nosso computador, apesar de ser recomentado mante-los ambos 

ativados. 

No canto infeiror esquerdo da nossa tela, podemos verificar se o o nosso 

áudio e vídeo estão ligados. 

 

Quando ambos estão ligados, é isto que 

vemos: 

 

 

Quando ambos estão desligados, é isto que 

vemos: 

 

 

• Para ligar o áudio, basta clicar com o botão esquerdo do rato no 

botão que tem o icon de um microfone e que diz “Ativar”. 

• Para ligar o vídeo, basta clicar com o botão esquerdo do rato no 

botão que tem o icon de uma camara e que diz “Iniciar Vídeo”. 

 

Ao carregarmos na seta ao lado do botão do microfone podemos, entre 

outras coisas, definir qual o microfone que vamos utilizar. O mesmo serve 

para a camara. 

Normalmente o nosso dispositivo (computador, telemóvel ou tablet) faz 

essa gestão autonomamente.  

 

Devemos sempre certificarmo-nos antes da reunião que o nosso dispositivo 

tem o microfone e camara a funcionar. 
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Outra das funcionalidades do Zoom é o “Plano de Fundo Virtual”, que 

permite-nos utilizar uma imagem ou vídeo como fundo. Ou seja, em vez de 

aparecer a parede no nosso quarto, por exemplo, irá aparecer a imagem ou 

vídeo que escolhemos. 

 

 

Para usar esta funcionalidade clicamos na 

seta ao lado do botão com o icon da camara. 

 

 

Depois, no menu que aparece, 

clicamos em “Plano de Fundo 

Virtual” 

 

 

 

 

 

A seguir, uma nova janela vai se 

abrir, nela podemos escolher 

qual o fundo que queremos 

utilizar, basta clicar no fundo. 

 

Também podemos adicionar 

novos fundos, para isso, 

clicamos no botão “+” 

 

Recomenda-se que as opções 

“Tenho uma tela verde” e 

“Espelhar o meu vídeo” não 

estejam ativas. 

 


