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Entre no perfil e clique no ícone de três linhas disponível na parte
superior, à direita. Acesse “Configurações” e “Privacidade”. Em
“Interações”, é possível gerenciar “Palavras Ocultas”,
protegendo-se de comentários e solicitações de mensagens
que contenham palavras, frases ou emojis ofensivos. 

Bloqueio e gerenciamento de
comentários no Instagram



Opções: ocultar comentários que possam ser ofensivos;
filtragem avançada de comentários (são comentários
adicionais que possam conter palavras e frases ofensivas serão
ocultados. Você pode analisar e reexibir comentários
individuais). A outra opção se refere a palavras e frases
personalizadas (oculte outros comentários e mensagens que
você não quer ver criando uma lista personalizada de palavras,
frases e emojis). É possível gerenciar essa lista e ocultar
comentários que tiverem palavras da lista. É possível, também,
ao fazer a publicação, clicar em "Configurações Avançadas" e
"Desativar comentários" manualmente, a cada post. 



Na parte de “Comentários”, na seção de “Interações”, há a
possibilidade de: permitir comentários de todos; pessoas que
você segue; seus seguidores; ou pessoas que você segue e os
seus seguidores. 

Clicando na publicação, no feed, há a opção de clicar em
“desativar comentários”. 



A partir do dia 02/07, entrar em “Configurações” > “Geral” >
“Outras pessoas marcando esta Página” > Desativar a opção
“Permitir que pessoas e outras Páginas marquem UNIFAL-MG”. É
importante ativar o filtro de linguagem ofensiva. Na “Moderação
de Conteúdo”, é possível listar palavras específicas que não
podem ser comentadas. Há a possibilidade de entrar no post,
clicar nos “três pontinhos” e selecionar: “Quem pode comentar
nas suas publicações?” (público, páginas que você segue e perfis
e páginas que você menciona). Essa escolha afeta apenas a
publicação escolhida. 

Bloqueio e gerenciamento
de comentários no Facebook



As palavras bloqueadas fazem com que o comentário que
apresenta essa palavra seja ocultado. É possível escolher até mil
palavras-chave em qualquer idioma (palavras, frases e emojis).
Há o bloqueio automático de palavras similares àquelas que
fazem parte da lista. 

“Por exemplo, se você bloquear a palavra "árvore", bloquearemos
automaticamente as variações dela, como: ÁRVORE, á.r.v.o.r.e,
árvor3, arvore e #árvore. Isso significa que você não precisa incluir
essas variações na lista de palavras-chave.”

As informações foram extraídas deste link, na Central de Ajuda do Facebook:
https://www.facebook.com/help/248844142141117/?helpref=hc_fnav



Clicar em “Mais” > Configurações e Privacidade > Privacidade e
Segurança”: 

Bloqueio e gerenciamento
de comentários no Twitter



Público e marcação: Gerencie quais informações você permite
que outras pessoas no Twitter vejam. Marcação de foto:
qualquer pessoa pode marcar você ou somente as pessoas
seguidas por você podem marcar você. 
Seus Tweets: Gerencie as informações associadas aos seus
Tweets. 
Conteúdo que você vê. 
Silenciar e bloquear: Gerencie as contas, as palavras e as
notificações que você silenciou ou bloqueou. Atenção: em
“palavras silenciadas”, você não recebe notificações de tweets
que a contenham nem os vê na timeline. (comentário: isso é
meio perigoso, né? Porque é melhor ter conhecimento e
acesso ao que falam). 



Ao criar tweet ou clicar no tweet antigo, é possível selecionar nos
três pontinhos: “altere quem pode responder”. As opções são:
qualquer pessoa, pessoas que você segue ou somente você. 



Há a possibilidade de selecionar se deseja que os comentários
sejam ativados ou desabilitados enquanto você estiver
publicando um artigo. Na janela pop-up que aparece antes de
publicar, clique em permitir comentários neste artigo. Você
poderá alterar isso depois. Em seguida, clique no botão publicar.

Entre no LinkedIn e, à esquerda, clique em “Universidade Federal
de Alfenas”. Quando for publicar, clicar em “Começar
publicação”. Ao lado da opção “publicar”, está escrito:
“qualquer pessoa”. Se clicar nessa opção, aparece: “qualquer
pessoa” ou “ninguém”. 

Na publicação feita, é possível clicar nos pontos para apagar um
comentário: entrar em “atividades”, selecionar a notificação do
comentário e clicar no post e na opção “quem pode comentar?”. 

Bloqueio e gerenciamento
de comentários no Linkedin



As configurações para vídeos individuais são: permitir todos os
comentários, reter para revisão os comentários possivelmente
impróprios (esses comentários não ficam visíveis publicamente, a
menos que aprove a exibição deles. Só é possível acessar essas
mensagens no Youtube Studio); reter todos os comentários para
revisão; ou desativar comentários. 

Os recursos de ocultar usuários e bloquear palavras e links se
aplicam automaticamente a todos os vídeos e à página inicial do
seu canal.

Bloqueio e gerenciamento
de comentários no YouTube




