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Como alterar a conta Google padrão?
A conta Google padrão é aquela que será exibida automaticamente ao
acessar o Gmail, Youtube, Classroom, Agenda e demais serviços do Google. Caso
tenha mais de uma conta no Google e queira alterar a sua conta padrão, é
necessário sair de todas as contas Google (logout) e removê-las do navegador. Em
seguida, basta acessar com a sua conta Google que será a padrão. Se desejar, é
possível adicionar novamente as outras contas Google. Um passo-a-passo
detalhado será exibido a seguir.
1 | Sair de todas as contas Google ativas
Numa página de algum serviço do Google, por exemplo o Gmail, observe a
parte superior direita da tela e clique no símbolo da sua conta, conforme Figura 1.
Todas as suas contas ativas serão exibidas. Em seguida clique no botão “Sair de
todas as contas”.
Figura 1 - Contas ativas no Google

Fonte: SPREAD / UFPE

2 | Remover contas Google do navegador
Nesta etapa, após todas as contas Google estarem desconectadas, clique no
botão “Remover uma conta”, veja Figura 2. Em seguida remova todas as contas
clicando no ícone

ao lado de cada conta, conforme Figura 3. Um alerta será

exibido, Figura 4. Confirme a operação clicando em “Sim, remover”.
Figura 2 - Remover contas Google do navegador
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Figura 3 - Selecionar conta Google a ser removida do navegador

Fonte: SPREAD / UFPE

Figura 4 - Confirmar remoção de conta Google do navegador
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3 | Definir conta Google padrão
Com todas as contas removidas, faça login informado o e-mail e senha da
conta que será definida como conta padrão, Figura 5.
Figura 5 - Login com conta padrão do Google
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4 | Adicionar outra conta Google
Após acessar sua conta Google padrão, clique no símbolo da sua conta no
canto superior direito da página e em seguida clique no botão “Adicionar outra
conta”, conforme Figura 6. Faça login com os dados da outra conta. Após essa
etapa, para verificar quais contas Google foram adicionadas basta clicar novamente
no símbolo da sua conta no canto superior direito da página.

Figura 6 - Adicionar outra conta Google
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5 | Alternar entre contas Google
Caso tenha mais de uma conta Google adicionada em seu navegador, é
possível alternar entre elas a qualquer momento. Basta clicar no símbolo da sua
conta no canto superior direito da página e em seguida clicar sobre a conta Google
que deseja acessar, conforme Figura 7.

Figura 7 - Alternando entre contas Google
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