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1 Introdução
Nesse tutorial será abordado como desvincular a conta Google de um smartphone, compu-

tador entre outros dispositivos.

Obs. Para realizar esse procedimento será utilizado um computador com acesso a inter-
net, porém o mesmo procedimento pode ser realizado em outros dispositivos. Além disso, o
usuário deve ter em mãos o endereço de e-mail em conjunto com a senha.

Esse é um problema, infelizmente, bastante comum no dia-a-dia, por descuido ou infelici-
dade. Mesmo que não esteja configurado uma senha segura no dispositivo ou que a senha seja
descoberta, realizando o procedimento descrito nesse documento será possível impedir o acesso
indevido aos dados de e-mails, contatos, histórico de navegação, aplicativos, ou seja, todas as
informações atreladas ao perfil vão estar seguros.
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2 Acessando a conta Google
Abra um navegador de internet de sua preferência, nesse caso, será utilizado o navegador

Firefox. Na barra de pesquisa do navegador, digite o link que será informado a seguir e pres-
sione Enter.

http://www.google.com

Na página que aparecer, selecione a opção Fazer login no canto superior direito da página,
como mostra a Figura 2.1.

Figura 2.1 – Fazer login conta Google

Fonte: Acervo da Unidade

Na janela seguinte, digite o endereço de e-mail que se deseja desvincular do dispositivo e
clique em Próximo. Em seguida, será necessário informar a senha e clique em Próximo.

Obs. Caso tenha sido configurado a verificação em duas etapas, pode levar de três a cinco
dias úteis para o Google confirmar seus dados na recuperação. Além disso, será necessário
recuperar/mudar a sua senha Gmail e responder algumas perguntas. Pode ser solicitado
um endereço de e-mail ou número de telefone de contato ou um código enviado para seu
endereço de e-mail ou número de telefone.

Ao finalizar a etapa de login, observe que a página será redirecionada para janela inicial do
Google. No canto superior direito da página, clique sobre a foto do usuário e selecione a opção
Gerenciar sua conta Google, como mostra a Figura 2.2.
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Figura 2.2 – Gerenciar configurações conta Google

Fonte: Acervo da Unidade

Na próxima janela, será possível observar diversas opções organizadas por categoriais. No
menu lateral, selecione a categoria Segurança e com o scroll do mouse, desça até identificar
a subcategoria Seus dispositivos. A seguir, selecione a opção Gerenciar dispositivos,
como mostra a Figura 2.3.

Figura 2.3 – Gerenciar dispositivos conectados a conta Google

Fonte: Acervo da Unidade

Será listado todos os dispositivos que a conta Google está logada, basta identificar o dispo-
sitivo que se deseja remover, clicar sobre o ícone de três pontos verticais e selecionar a opção
Sair, como mostra a Figura 2.4.
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Figura 2.4 – Removendo conta de dispositivo

Fonte: Acervo da Unidade

Ao finalizar essa etapa a conta não estará mais vinculara ao aparelho e os dados pessoais
não estarão mais vinculados ao dispositivo.

Fim..
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