
YouTube Go: 

 

YouTube Go é um app oficial do YouTube que permite que você baixe vídeos para seu 

Android. Isso impede você de perder seus dados quando você quer ver um vídeo em 

específico, mas não tem acesso a uma rede Wi-Fi. 

 

Embora a possibilidade de baixar vídeos seja a funcionalidade mais digna de menção, 

YouTube Go oferece também inúmeras outras funcionalidades engraçadas. Por 

exemplo, você pode pré-visualizar qualquer vídeo antes de transmitir ou baixá-los, 

vendo apenas algumas das imagens paradas do conteúdo do vídeo e minimizando a 

utilização de dados. Além disso, você tem a opção de ver vídeos em qualidade básica. 

Outra funcionalidade interessante que o YouTube Go oferece é como ele permite que 

você envie e receba vídeos que você baixou através de Bluetooth. Graças a essa nova 

funcionalidade, você não usará um único kilobyte quando compartilha seus vídeos 

favoritos com amigos.  

YouTube Go é um cliente YouTube alternativo que é especialmente útil para qualquer 

um com conexões de Internet lentas ou instáveis. Embora ele não ofereça todas as 

funcionalidades que o app oficial do YouTube oferece, ele tem algumas realmente 

úteis e únicas ao invés.  

 

Informações Complementares: 

 

✔Descubra os vídeos mais populares: comédia, moda, culinária, 

tutoriais e muito mais! 

✔Controle seus dados e assista mais vídeos 

✔Baixe quase todos os vídeos, com mais sendo adicionados 

regularmente. 

✔Compartilhe vídeos instantaneamente sem consumir dados 

✔Menos de 10 MB de tamanho 

 

Controle seus dados  

 



- Escolha entre assistir ou baixar 

- Veja uma prévia dos vídeos antes de baixar ou assistir 

 

Baixe vídeos  

 

- Novos vídeos disponíveis offline adicionados regularmente. 

- Vídeos de alta qualidade disponíveis para download 

- Baixe vídeos no seu celular ou cartão de memória 

- Assista vídeos sem a demora do carregamento 

- Assista a qualquer hora, em qualquer lugar, mesmo sem conexão de 

Internet 

 

Compartilhe vídeos instantaneamente 

 

- Compartilhe com amigos e familiares próximos 

- Transfira vídeos sem consumir dados 

- Super velocidade: baixe e receba vídeos em segundos. 

 

Super Rápido! 

 

- Feito para funcionar mesmo em celulares com pouco espaço de 

memória e baixa velocidade 

- Funciona com várias versões do Android até a versão Jellybean 

(Android 4.1) 

 

Fontes: 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.an

droid.apps.youtube.mango&hl=pt_BR 

https://youtube-go.br.uptodown.com/android 




