
 
ORIENTAÇÕES 1 

 
Bem Vindos ao Programa netparatodos. 
 
Algumas Orientações básicas de navegação. 
 
Leia o regulamento http://www.chopinzinho.pr.gov.br/servicos/ipt/arquivos/pdf/regulamento.pdf
 

Antes de tudo, você precisa ter certeza da disponibilidade de sinal na região da sua moradia e da 
capacidade de seu equipamento de capta-lo.  

 
Não é garantido a captação de sinal em computadores com wirelles interna. 
 
Faça seu cadastro junto à prefeitura acessando a página: www.chopinzinho.pr.gov.br e guarde 

bem o número de seu cadastro. Sem ele será impossível navegar. Você precisará do MAC (endereço físico) 
do adaptador que irá fazer a captura do sinal da internet. (leia orientações 2) 

 
Após ter instalado os devidos equipamentos e cadastrado seu PC no projeto netparatodos, algumas 

configurações se fazem necessárias em seu computador, a saber: 
 
Coloque, IP’s e DNS automáticos. 
Ex: Botão direito em “meus locais de rede” – propriedades – selecione o adaptador que será utilizado 

para receber o sinal da internet (conexão local ou conexão sem fio) - Botão direito – propriedades - TCP/IP - 
selecione “obter endereço IP automaticamente” e “obter endereço dos servidores DNS automaticamente” – 
OK - OK. 

 
 No adaptador de rede sem fio, clique com o botão direito e escolha “exibir redes sem fio disponíveis” 
e escolha qualquer uma das redes identificadas como netparatodos – selecione a que tiver maior nível de 
sinal e clique em conectar. 
 
 Abra o navegador de internet de sua preferência e limpe cookies, cache, arquivos temporários e não 
utilize proxy. 
 
 Caso a Tela de “login” da Prefeitura não apareça automaticamente, por favor, digite, no endereço de 

seu navegador, http:\\10.0.0.1 e  pressione a tecla enter.  
 
 

 
 

 Preencha o campo usuário com o número gerado e fornecido no ato do cadastro. 
 Se esquecer este número, você poderá re-imprimir seu cadastro na página da Prefeitura. 
 Caso apareça uma tela de erro: ERROR: 504 gateway tImeout significa que um de nossos 
servidores está inoperante e será impossível a navegação. O sinal será re-estabelecido o mais breve possível. 
 
 
  

http://www.chopinzinho.pr.gov.br/servicos/ipt/arquivos/pdf/regulamento.pdf
http://www.chopinzinho.pr.gov.br/


ORIENTAÇÕES 2 
 
Para descobrir o MAC de uma placa de rede wirelles, podem ser feitos alguns procedimentos no 

Sistema Operacional Windows: 
Existem diversos tipos modelos de antenas então, consulte no ato da aquisição, qual melhor se 

adapta a sua realidade. 
Localize o endereço MAC na própria placa ou na própria Antena: 

 

 
  

 

 
Ou, siga os Passos: 

a) INICIAR – EXECUTAR - CMD – OK 
 

“TELA do MS-DOS” 

 
 
Nesta Tela digite o comando:  ipconfig /all      
Pressione a tecla:    <<ENTER>> 
 

 
 
Perceba as áreas destacadas, e anote o MAC (Endereço Físico) da sua conexão de rede sem fio. 
 
Notas: 

Caso seu computador (notebook, netbook, etc...) possua wirelles interna, cuidado para anotar o 
MAC da Antena e não da wirelles interna do computador. Repare que na descrição há como saber qual é o 
adaptador ao qual o MAC se refere. 
 Em caso de dúvida consulte um técnico de sua confiança. 
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