


TUTORIAL METAMASK

Passo 1: Para fazer o download da carteira Metamask (como app no seu celular ou
como uma extensão para seu browser - navegador de internet), comece acessando
o site oficial da Metamask.

Passo 2: Clique em “Download” para ser direcionado para a página
https://metamask.io/download

Atenção: Sempre fique atento ao domínio do site para não entrar em sites falsos, o site oficial da Metamask é
somente esse: https://metamask.io/

https://metamask.io/download
https://metamask.io/


Passo 3: Selecione o navegador desejado (Chrome/Brave, IOS ou Android) para
instalar a extensão no seu navegador ou celular. Em seguida, clique em “Install
Metamask” para instalar a metamask. Lembrando que, para instalar a Metamask
em outros navegadores, diferentes do Chrome, como Edge ou Opera, você tem que
selecionar a opção de habilitar a loja de aplicativos do chrome no navegador
desejado.

AGORA QUE INSTALAMOS A MEAMASK, VAMOS COMEÇAR A
CRIAR SUA CARTEIRA.

Passo 1: Criar uma nova carteira ou exportar uma conta antiga. Caso você ainda
não tenha uma carteira Metamask, selecione a opção Criar uma nova carteira
(comece agora). Caso você já tenha uma carteira Metamask, pode selecionar a
opção “importar carteira” para utilizar a sua seed phrase e recuperar uma carteira
antiga.



Passo 2: Clique em Aceitar, caso você concorde com os termos de uso e a política
de privacidade da Metamask.

Passo 3: Crie uma senha de acesso para sua carteira, que será utilizada semrpe
que você quiser acessar sua carteira. Dica: crie uma senha forte, com letras,
números e caracteres especiais, pois essa será uma camada de segurança extra
para proteger seus fundos



Passo 4: Guarde a sua frase de recuperação em um lugar seguro. Só com essas
palavras você consegue recuperar os fundos que estavam em sua carteira caso
você perca. Lembre-se, qualquer pessoa que tenha a sua frase secreta, terá acesso
à sua carteira e aos seus fundos. A recomendação é anotar em papel e guardar em
local seguro.

Passo 5: Agora você deve confirmar as 12 palavras secretas que foram
disponibilizadas em sua frase de recuperação mais uma vez, para proceder com a
criação de sua carteira.



Passo 6: Após adicionar as palavras na posição correta, clique em “confirmar”

Pronto, sua carteira está criada. Agora você já pode utilizar a Metamask
livremente.
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