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 1 Introdução
Este manual tem como objetivo orientar os usuários do Tribunal como instalar o navegador Firefox em seu notebook
ou desktop.

 2 Localização do instalador 
Abrir um navegador já instalado em seu microcomputador ou desktop e acessar a página https://www.google.com.br/

https://www.google.com.br/
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Digitar na caixa de pesquisa a palavra “firefox”:

Retornarão  alguns  resultados  da  pesquisa  solicitada,  clicar  em  “Firefox  54.0  –  Baixar”  ou  no  link
http://br.mozdev.org/firefox/download/

http://br.mozdev.org/firefox/download/
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Clicar em “Iniciar o download”:

Clicar em “Salvar”:
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 3 Instalando o Firefox
Após a conclusão do download, clicar em “Executar”:

Aguarde a conclusão da descompactação dos arquivos.

Clicar em “Avançar”:

Clicar em “Instalar”:
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Aguarde o término da instalação:

Após o término clicar em “Concluir”.
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 4 Configurando o Firefox
Após abrir o navegador Firefox clicar na figura para abrir o Menu:

Clicar em “Opções”:
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Deixar clicado para “Sempre perguntar onde salvar os arquivos” ou se quiser salvar em um local pré-definido clicar em
“Salvar arquivos em” e configurar a pasta de destino.

Desmarcar a opção “Bloquear janelas popup”:
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 5 Dúvidas ou problemas técnicos
Em caso de dúvidas ou problemas técnicos entrar em contato com o Service Desk da Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação através do telefone (11) 3246-8501 ou através da Intranet no ícone “Atendimento em
Tecnologia da Informação”.
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