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TUTORIAL – 4SHARED 

 

Este tutorial está dividido em três partes. 

 
Sobre 
 

O 4shared é um site de armazenamento online, onde você poderá armazenar os seus 

arquivos para uma futura recuperação. O usuário tem 10GB de espaço para utilizar na 

guarda dos seus arquivos.  

PASSO A PASSO 

1º Passo  

- Pesquisa de Arquivos 

Digite o que deseja pesquisar e aperte em “Search” (Botão indicado pelas setinhas) 

 

Logo que você apertar em Search,  apareçerá esta tela seguinte, com a lista dos arquivos 
encontrados pelo site. (Baixe scroll do mouse para ter acesso a lista completa.) 
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Veja que o termo “forró” contém muitos arquivos.  
 

Obs: Cuidado com os arquivos executáveis e ou de tamanhos muito pequenos. Pode 

ser um vírus ou algum tipo de malware. Item sublinhado de vermelho pode ser um 

desses malwares. (Repare o tamanho pequeno) 

 
Após clicar no arquivo desejado, uma outra tela (ou aba) abrirá 
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Note que o arquivo selecionado por mim, por ser uma música, me dá a possibilidade 

de ouvir antes. Para vídeos, também há esse suporte de visualização. Após clicar em 

“download now”, iniciará uma contagem de segundos, após o termino, clique em 

“Download file now”, como na imagem abaixo. 

 

 
 

Pronto! Agora é só esperar o download acabar e utilizar o arquivo baixado. 
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2º Passo  

- Cadastro no site 

Na aba página inicial do site, clique em “Sign up”, como na imagem abaixo, para 

realizar o seu cadastro. 

 

 
 
Após clicar em “sign up”, aparecerá a seguinte tela, onde você deve inserir os dados 

pedidos e apertar em “Sign up” mais uma vez, como na imagem abaixo. 

 
 
 

Respectivamente, os campos pedidos são os de “e-mail”, “senha” e “confirme sua senha”. 
Após apertar em “sign up” como indica a seta, aparecerá a sua página de armazenamento. É 

muito rápido! Veja. 
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Na seta de número 1, mostra o link da sua página, que você poderá compartilhar com 

seus amigos. A de número 2 é onde você deve clicar para NÃO instalar o programa 

que o 4shared indica. A de número 3 mostra onde você clicar para enviar vários 

arquivos de uma vez. A 4, apenas um arquivo e a de número 5, é onde se deve clicar 

após selecionar o(s) arquivos, para enviar para sua página.  

 
Após selecionar o seu arquivo ou seus arquivos e clicar em “Upload”, surgirá o status 

do mesmo, como na imagem abaixo. 

 



                             Universidade Federal da Paraíba 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento de Ciência da Informação 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 
Ação para cidadania e acesso livre à informação 

O conteúdo deste documento é de responsabilidade de seus autores. 

João Pessoa, Maio de 2011  
 

 
 

Após o término, o arquivo aparecerá em sua página. Você também pode criar e 

separar seus arquivos por pastas, é só clicar em “New folder”, como na imagem 

abaixo. Reparem que eu criei uma pasta chamada “Arquivologia” 
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Para inserir arquivos dentro da pasta “Arquivologia” é só clicar na mesma e fazer o 
mesmo processo do upload. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


