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6 dicas para você aproveitar o melhor do Facebook

A rede de Mark Zuckerberg é atualmente uma das 10 redes sociais mais utilizadas do
Brasil, perdendo apenas para o Youtube. As pessoas utilizam para se conectar com
amigos antigos, pessoas que estão longe e até para consumir notícias. Para você
aproveitar o melhor do Facebook a Revista Zero e Um separou 6 truques que podem te
ajudar.
1 – Salve para ler depois
Com certeza deve ter aparecido alguma notícia ou dica que você curtiu, mas gostaria
de ler melhor mais tarde. Com o recurso salvar link, disponível no canto superior
direito da publicação você pode guardar links, fotos, vídeos e muito mais para
aproveitar quando quiser.
Para acessar o conteúdo salvo basta procurar pela opção “Salvos” no menu superior
do Facebook. Se você estiver acessando a versão mobile você encontrará os conteúdos
no lado esquerdo da tela.
2 – Chega de convites para joguinhos
Se você é um entre tantos que não aguentam mais receber convites de jogos pelo
Facebook, existe uma forma de bloqueá-los. Acesse o menu de configurações, procure

a opção “Bloqueio”, nessa área você poderá bloquear pessoas e convites de
aplicativos.
3 – Desative a reprodução de vídeos
A reprodução automática de vídeos pode ser um inconveniente, principalmente
quando aparecem conteúdos de natureza violenta, por exemplo. Lembrando que
muito mais do que desativar essa opção você pode denunciar qualquer conteúdo
abusivo.
Para desativar essa opção vá até o menu “Configurações” e procure a opção “Vídeos”,
em seguida acesse “Reprodução Automática de Vídeos” e clique em desativar.
4 – Saiba como seu perfil aparece para outros usuários
Para saber como outros usuários visualizam seu perfil, vá até o seu perfil, clique no
botão com o símbolo de reticências ao lado de “Ver Registros de Atividades” e
selecione a opção “Ver como”. Essa ferramenta permite que você saiba como o seu
perfil aparece para pessoas desconhecidas e para os seus amigos.
5 – Esconda o seu post de um usuário específico
Algumas vezes pode existir algum conteúdo que você queira compartilhar com seus
amigos, porém existe uma pessoa que você não gostaria de impactar, para isso existe
uma forma de esconder. No campo da publicação clique em amigos depois em
personalizado e selecione “Não compartilhar isso com...”.
6 – Encontre posts curtidos por um usuário específico
Caso você queira encontrar fotos e posts, curtidos, comentados e compartilhados por
uma pessoa específica o Facebook disponibiliza um recurso. Primeiro é preciso alterar
o seu perfil para o idioma inglês, depois vá até o campo de pesquisa e digite o que
deseja procurar e o nome do usuário ou página, exemplo: photos liked by Fulano da
Silva.
Curtiu as dicas, se ficou faltando algum recurso que você queira conhecer melhor
mande pra gente nos comentários.
Fonte: https://canaltech.com.br/redes-sociais/12-dicas-e-truques-do-facebook-quetodos-deveriam-conhecer/

