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1. OBJETIVO

Orientar a execução de procedimentos técnicos visando à ativação da webcam e dos testes operacionais de 
funcionamento do microfone do notebook.

2. LIGANDO A WEBCAM DO NOTEBOOK

Passo 01 – Localize a tecla “FN” (1) na parte inferior do teclado, normalmente do lado esquerdo do botão 
CTRL e da barra de espaço;

Passo 02 – Localize na parte superior do teclado – nas teclas “F1, F2 até F12” – uma tecla com o desenho 
de uma câmera fotográfica (2);

Passo 03 – Mantenha a tecla “FN” pressionada e aperte apenas uma vez a tecla com o desenho da câmera 
fotográfica;
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Passo 04 – Assim que a câmera é ligada, uma luz (led) ao lado dela deverá acender; 

Atenção: caso este led não acenda, repita o passo 1 novamente. Se mesmo repetindo não funcionar, pode 
ser que a sua webcam não está instalada. Neste caso, siga as orientações a seguir.

IMPORTANTE: Alguns notebooks não possuem a tecla para ativar a webcam, pois ela fica ativa constantemente.

3. CHECANDO SE A WEBCAM ESTÁ INSTALADA

Passo 01 – Abra o menu “Iniciar” na barra tarefas, clique com o botão direito em “Computador” e selecione 
a opção “Propriedades”.

Passo 02 – Nesta janela, no lado esquerdo, clique na opção “Gerenciador de dispositivos”.
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Passo 03 – Na janela seguinte, será apresentado uma lista com todos os periféricos do seu notebook. Caso 
encontre algo relacionado à webcam com um ícone      , significa que o driver da sua câmera não está insta-
lado. Para instalá-lo, siga as orientações do 4º tópico (Instalando a Webcam), a seguir.

Passo 04 – Se o driver da sua webcam estiver instalado, o nome dela será exibido na opção “Dispositivos 
de imagem”.
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4. INSTALANDO A WEBCAM

Passo 01 – Após realizar a combinação de teclas do “Item 01”, o sistema operacional irá reconhecer o novo har-
dware, e instalará a webcam automaticamente. Caso isso não vier a acontecer, será preciso fazê-lo manu-
almente;

Passo 02 – Se você tiver o disco de instalação dos drivers que acompanha o notebook, insira-o na unidade 
CD/DVD;

Passo 03 – Abra o “Windows Explorer” e procure pela pasta relacionada à webcam. Dentro dessa pasta, 
procure pelo arquivo de instalação, normalmente denominado como “Setup”, “Install” ou algo do gênero. 
Para saber, abra o arquivo de texto que vem na mídia de instalação, chamado “readme.txt” ou “leiame.txt”.

Passo 04 – Caso você não tiver o disco, identifique a marca e o modelo do notebook, entre no site do fabri-
cante e procure pelo driver na opção “Suporte”, “Support”, “Download”, “Drivers” ou qualquer outro nome 
relacionado a suporte e instalação de produtos. Se não o encontrar, ligue para o fabricante e informe-se. 
Depois, baixe o instalador ou pacote de driver e, caso seja necessário, descompacte-o;

Passo 05 – Siga as instruções do programa de instalação. As perguntas podem variar bastante dependendo 
do fabricante, mas no geral são questões simples. Basta ir clicando no botão “Próximo” ou “Next” para dar 
sequência ao processo, e na tela final em “Concluir” ou “Finalizar”.

5. TESTANDO O MICROFONE

Passo 01 – Abra o menu “Iniciar” na barra tarefas (1), clique em “Painel de Controle” (2) e, na janela seguinte, 
abra a opção “Som” (3);
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Passo 02 – Clique sobre a aba “Gravação”.

Passo 03 – Para checar se o microfone está funcionando, localize-o na parte superior da tela, ao lado da 
webcam (1), e fale próximo dele. 

Verifique na janela se a barra equalizadora irá alterar-se, sendo tracejada de verde, conforme imagem abaixo 
(2). Isso indica que o microfone está recebendo sua voz e, portanto, funcionando.

Passo 04 – Clique no botão “Ok” e feche as demais janelas;

Passo 05 – Caso não funcione, recomendamos que solicitei auxílio à respectiva equipe técnica de sua Diretoria 
de Ensino (DE).
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