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Quando você adicionar um amigo à sua lista de Restritos, ele não poderá ver as

publicações no Facebook que você compartilha somente com Amigos. Ele ainda poderá ver o

que você compartilhar com nível de privacidade Público ou na linha do tempo de amigos em

comum e publicações em que você for marcado. O Facebook não notifica seus amigos

quando você os adiciona à lista de Restritos. Saiba mais.

Quando você bloqueia alguém, essa pessoa não pode mais ver as coisas que você publica na sua linha do

tempo, marcá-lo, convidá-lo para participar de eventos ou grupos, iniciar uma conversa com você ou

adicioná-lo como amigo. Nota: isso não inclui aplicativos, jogos ou grupos dos quais ambos participam.

Bloquear usuários Adicione um nome ou email Bloquear

Você não adicionou ninguém à sua lista de bloqueio.

Se você bloquear mensagens e ligações de vídeo aqui, as pessoas também não poderão entrar em contato

com você no aplicativo Messenger. A menos que você bloqueie o perfil da pessoa, ela poderá publicar na

sua linha do tempo, marcar você e comentar em suas publicações ou comentários. Saiba mais.

Bloquear mensagens de

Ao bloquear convites de aplicativos de uma pessoa, você ignora automaticamente futuras solicitações de

tal amigo. Para bloquear convites de um amigo específico, clique no link "Ignorar todos os convites desse

amigo" embaixo da solicitação mais recente.

Bloquear convites de

Ao bloquear convites de eventos de outro usuário, você ignorará automaticamente solicitações futuras de

eventos desse usuário.

Bloquear convites de

Se você bloquear uma pessoa, não receberá mais convites para grupos dela. Quando você executa esta

ação, ela não será notificada.

Bloquear convites de

Se você bloquear um grupo, não receberá mais convites para participar desse grupo.
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