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Procedimentos para Procedimentos para limpeza de cache do seu 
navegador (Internet Explorer e Mozilla Firefox)
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Limpeza de Limpeza de CacheCache

Se você não consegue inserir 
adequadamente informações no Sistema e-MEC 
por um comportamento inadequado do seu 
navegador, limpar a cache deste poderá ajudar. 

Para fazer isso, siga as etapas seguintes, 
conforme o navegador utilizado e sua versão.
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Limpeza automLimpeza automáática de tica de cachecache no no 
Internet ExplorerInternet Explorer

11 -- Clique em FerramentasClique em Ferramentas

22 -- Clique em OpClique em Opçções da Internet.ões da Internet.

33 -- Clique em AvanClique em Avanççadas.adas.

44 –– Selecione Selecione ““Esvaziar a pasta Esvaziar a pasta 
TemporaryTemporary Internet Files quando o Internet Files quando o 
navegador for fechadonavegador for fechado””..

55 -- Clique em Aplicar.Clique em Aplicar.

66 -- Clique em OK para Clique em OK para 
concluir.concluir.
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Limpeza manual de Limpeza manual de cachecache no no 
Internet Explorer 6.0Internet Explorer 6.0

11 -- Clique em FerramentasClique em Ferramentas

22 -- Clique em OpClique em Opçções da Internet.ões da Internet.

33 -- Clique em Geral.Clique em Geral.
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44 -- Clique em Clique em ““Excluir arquivosExcluir arquivos””. . 
ATENATENÇÇÃO:ÃO: cuidado para não cuidado para não 
selecionar a opselecionar a opçção ão ““Apagar Apagar cookiescookies””, , 
pois isto removerpois isto removeráá todos os todos os cookiescookies
armazenados no seu computador.armazenados no seu computador.

55 –– Marque Marque ““Excluir todo o conteExcluir todo o conteúúdo do 
offoff--lineline””..

66 –– Clique aqui para fechar Clique aqui para fechar 
a caixa de dia caixa de diáálogo.logo.

77 –– Clique aqui para Clique aqui para 
finalizarfinalizar



Limpeza manual de Limpeza manual de cachecache no no 
Internet Explorer 8.0Internet Explorer 8.0

11 -- Clique em FerramentasClique em Ferramentas

22 -- Clique em OpClique em Opçções da Internet.ões da Internet.

33 -- Clique Clique 
em Geral.em Geral.

55 –– Selecione essa opSelecione essa opçção.ão.

44 -- Clique Clique 
em Excluir.em Excluir.

66 –– Clique em Excluir.Clique em Excluir.

77 –– Aguarde a exclusão Aguarde a exclusão 
dos arquivos dos arquivos 
TemporTemporáários.rios.

88 –– Clique aqui para Clique aqui para 
finalizar.finalizar.
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Limpeza manual de Limpeza manual de cachecache no no MozillaMozilla
FirefoxFirefox

11 -- Clique em Clique em 
FerramentasFerramentas

22 -- Clique em OpClique em Opçções.ões.

33 -- Clique em Clique em 
AvanAvanççado.ado.

44 -- Clique aqui para Clique aqui para 
limpar limpar cachecache..

55 -- Clique aqui para Clique aqui para 
finalizar.finalizar.
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Em caso de dificuldade, entre em contato com o suporte eEm caso de dificuldade, entre em contato com o suporte e--MEC, MEC, 
atravatravéés do ns do núúmero (61) 2022mero (61) 2022--8220, ou pelo formul8220, ou pelo formuláário web, disponrio web, disponíível vel 
no portal MEC:  no portal MEC:  

((http://portal.mec.gov.br/indexhttp://portal.mec.gov.br/index..phpphp?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=17)?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=17)
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