
 

 

 

 

Teste de velocidade da Sua Internet Banda Larga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O teste de velocidade da Internet mede a velocidade da conexão com a Internet. A 

velocidade da conexão inclui itens como a velocidade de DOWNLOAD e de UPLOAD. 

 

Para testar a velocidade e bem simples. O 

primeiro passo e clicar no botão abaixo do 

relógio onde descrito: (INICIAR TESTE DE 

VELOCIDADE) aguarde a leitura do relógio 

até finalizar. LEMBANDO que você não deve 

deixar nenhuma aba aberta nos eu computador 

ou celular, e nem pode estar fazendo download 

de algum arquivo. 

 

lembre-se de sempre limpar o cache do 

navegador antes de iniciar o teste, a 

velocidade tem uma medição livre e 99,9% real, desde que seguindo os 

procedimentos. 
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Entendo Como Funciona o Teste de Velocidade: 

O teste demora aproximadamente 30 segundos. Ele calcula a velocidade da Internet 
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medindo a quantidade de dados que pode ser transferida pela sua conexão nesse 

tempo. 
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IMPORTANTE o teste usa diferentes quantidades de dados dependendo da velocidade 

da conexão e de onde ele é realizado. Por exemplo, um teste típico no Brasil usa 8,3 

MEGABYTES de dados, mas um teste fora do Brasil usa aproximadamente 4,5 

MEGABYTES de dados. lembrando que ao fazer o teste pelo celular pode haver 

cobranças de uso de dados móveis, caso não este usando uma internet Wi-fi. 

 

Como Funciona Os Resultados da Medição: 

O teste de velocidade da Internet mede a velocidade de DOWNLOAD, a velocidade de 

UPLOAD e a latência da conexão. As melhores conexões com a Internet têm 

velocidades de download e upload altas, mas com latência baixa. 

 

A velocidade de DOWNLOAD é a velocidade com que as informações podem ser 

transferidas para você. Ela afeta fatores como o tempo necessário para fazer o 

download de arquivos grandes ou para mostrar páginas com muitas imagens. A 

velocidade de download é medida em megabits por segundo MBPS. 

 

A velocidade de UPLOAD é a velocidade de transferência de informações provenientes 

de você. Ela afeta fatores como o tempo necessário para postar imagens na mídia 

social. A velocidade de upload é medida em megabits por segundo MBPS. 

 

A latência mede a velocidade com que você recebe uma resposta do servidor. Tempos 
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de resposta menores são importantes para apps em tempo real, como vídeo chamadas 

e jogos online. A latência é medida em milissegundos MS. 

 

OBSERVAÇÃO: no momento, o teste pode medir velocidades de conexão de até 700 

Mbps. Se você tiver uma velocidade de conexão acima de 700 Mbps, os resultados 

poderão ser inferiores à conexão real. 

 

Por Que os Resultados do Teste Podem Variar 

Os resultados do teste podem sofrer alterações em um curto período de tempo e ser 

diferentes de outros testes de velocidade da Internet. Os resultados podem variar por 

muitos motivos. 

 

COMO OS EXEMPLOS CITADOS ABAIXO: 

1). mudanças nas condições da sua rede de internet 

2). diferenças nas localizações dos servidores de teste 

3). diferenças nos métodos de teste de velocidade 

 

Para realizar o teste com nossa medido desta página, o endereço IP é compartilhado 

com, mas nenhuma outra informação pessoal é compartilhada. Nosso medidor 

incorpora os resultados do teste incluindo o endereço IP local da máquina onde está 

sendo usado no conjunto de dados globais de desempenho da Internet. 
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