
Como configurar o Windows 10 para o acesso à Área de Trabalho 
Remota 

 

A primeira coisa a fazer é configurar o computador que será acessado remotamente, 
ativando a Área de Trabalho Remota. 

1. Clique em Iniciar, Configurações (o símbolo da engrenagem), Sistema e, por fim, 
em Área de Trabalho Remota; 

2. Ative a chave Habilitar Área de Trabalho Remota. O Windows 10 vai perguntar se 
deseja confirmar a alteração, apenas clique em Confirmar; 

3. Em Como se conectar a este computador, o Windows 10 exibirá o nome do 
computador. Anote-o, pois ele será necessário para acessar o desktop. 

Com a Área de Trabalho Remota ativada, é hora de adicionar contas de usuário que 
serão permitidas acessar o computador, caso você faça o procedimento por outro 
dispositivo que não seja um computador com Windows (como um iPhone ou iPad, um 
Mac ou um celular Android). 

Por padrão, o administrador do sistema já tem acesso, mas caso precise adicionar outros, 
siga estes passos: 



1. Na mesma janela, em Contas de usuário, clique em Selecionar usuários que 
podem acessar remotamente este computador; 

2. O Windows irá listar os usuários do sistema já criados. Selecione um ou mais, e 
clique em OK; 

3. Caso precise criar mais usuários, abra o Painel de Controle e clique em Contas de 
Usuário. 

E pronto. 

Como acessar a Área de Trabalho Remota do Windows 10 

 Por outro computador com Windows 

 

Método mais simples,  exige apenas que o usuário saiba o nome do computador a ser 
acessado, ou o seu IP. Através de outro computador com Windows, não é preciso ter uma 
conta de usuário criada no terminal a ser acessado. 

Para descobrir o IP do computador, faça o seguinte: 

1. No Campo de Busca do Windows, digite Prompt de Comando e clique na 
ferramenta; 

2. No prompt de comando, digite ipconfig e tecle Enter. O Windows 10 irá exibir o IP 
do computador. 

Com o IP e/ou o nome do computador, é hora de acessar o desktop remoto: 

1. No Campo de Busca do Windows, digite Conexão de Área de Trabalho Remota e 
clique na ferramenta; 

2. Em Computador, digite o nome do computador que você deseja acessar, ou o seu 
IP, e clique em Conectar. 

 


