
 
 

 

 

  

Configuração do VK 

 

Dicas de configuração do VK.com 

Exigência de login  

Como hospedamos nossos filmes no fantástico site VK.com, eles têm todo o direito de 

exigir, mudar, alterar o que bem entenderem. Cabe a nós usuários atender ao que foi 

solicitado, e isso, repetimos, não é de nossa alçada questionar. Assim, se essa imagem 

abaixo aparecer, nao se afobe. Tudo que você precisa é fazer um cadastro e login no site 

vk.com.  

 

Se você utilizar o mesmo navegador para assistir aos filmes, isso será solicitado 

somente uma vez. Se for trocar de navegador ou de máquina, precisa repetir o processo 

no outro navegador ou outra máquina, mas somente a parte do login, pois o cadastro já 

estará feito e não será necessário ser refeito. Aliás, nem deve, para evitar erros.  

 

Lembrando que são duas etapas: o cadastro e o login. O cadastro só é necessário de se 

fazer uma única vez; o login quando for necessário, utilizando-se para isso os dados 

cadastrados.  

 

Um detalhe importante sobre os navegadores: eles devem permitir cookies, que é a 

forma que o VK.com verifica se o login está ativo. 

 

 

http://www.filmesantigos.tv/home
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Acesso ao site  

As instruções abaixo funcionam melhor no Firefox. 

Clique no botão Go to vk.com (setinha vermelha da imagem acima) ou abra uma outra 

aba neste navegador que você utiliza para assistir aos filmes, e digite o endereço 

www.vk.com, conforme imagem abaixo. Pra quem não entende nem um pouquinho de 

inglês, mude a linguagem clicando no link Português, conforme a setinha vermelha 

(imagem abaixo) está apontando. 

 

 
Configuração dos dados  

Depois disso, insira seu nome completo, depois no campo de baixo um pseudônimo ou 

o primeiro nome, depois a data de nascimento e depois escolha o sexo. 

 

 
Configuração dos dados  

Finalmente clique em Registrar-se (botão verde). 



 

 
Configuração dos dados  

Depois disso, digite seu número de telefone celular (ou de outra pessoa que estiver 

próxima ou que você tenha contato fácil), da seguinte maneira: 55xx99999999, onde 55 

é o código DDI do Brasil, xx é o código DDD da cidade. Depois clique em Obter 

Código, conforme imagem abaixo. 

 

 
Configuração dos dados  

Abra o celular, clique em Mensagens e verifique uma mensagem parecida com essa: 

VK: 11448 - use this code to activate your VK profile. Insira esse código conforme a 

imagem e clique em Enviar Código. 



 

 
Configuração dos dados  

Depois disso, digite seu email (se for solicitado) e senha desejada. Pronto, seu cadastro 

está feito. 

 

 
Login  

Se deu tudo certo, o VK.com exibirá uma tela parecida com essa abaixo. Está na hora de 

voltar a usufruir dos filmes! 

 

 

Login  

Depois do cadastro feito, é hora de fazer o login, se for necessário ou se for trocar de 

navegador. Digite o telefone e senha, conforme a seta vermelha. 



 

 
Conclusão  

A parte do VK.com foi concluída. No site FilmesAntigos.tv tecle F5, para atualizar a 

página. Pronto, nossos preciosos filmes estão de volta. Divirta-se! 

 

 
 

ACREDITAMOS QUE ASSIM CONTRIBUÍMOS PARA TIRAR AS DÚVIDAS 

SOBRE O VK.COM. MAIS DO QUE ISSO É IMPOSSÍVEL, E PODEREMOS 

NÃO RESPONDER MENSAGENS SOBRE ESSE ASSUNTO. 

 

NO GOOGLE EXISTEM ALGUNS VÍDEOS EXPLICANDO COMO SE FAZ 

CADASTRO E LOGIN NO VK.COM. 

   


