HIDE YOUR IDENTITY IN WHATSAPP
Nos últimos anos, o WhatsApp fez sucesso no setor de redes sociais. É uma maneira poderosa e
sem esforço de enviar e receber mensagens através de um telefone inteligente. Quando comparado
com ferramentas de mensagens convencionais, o WhatsApp tem uma vantagem! É fácil de usar
(poucos cliques), extremamente simples, tecnicamente leve e completo. As atualizações mais
recentes permitem que os usuários compartilhem fotos, vídeos e façam ligações telefônicas. Acima
de tudo, as principais tarefas podem ser realizadas em qualquer smartphone com recursos básicos de
internet. Manter contato e aproveitar sessões ilimitadas de bate-papo ficou mais fácil com o
Whatsapp instalado em telefones inteligentes.
O que torna o Whatsapp especial e intuitivo?
Com isto dito, o WhatsApp Messenger funciona em diferentes plataformas. Isso inclui o Android
Smartphones, Windows, iOS e Blackberry. Todos esses sistemas operacionais podem usar o
Whatsapp sem quaisquer configurações ou pré-configurações, desde que o aplicativo depende de
conectividade de dados (nada mais e nada menos). É muito interessante notar que até mesmo um
número de telefone autêntico não é mais necessário para se registrar no Whatsapp. Sempre que você
enfrentar a “verificação de sms do WhatsApp falhou”, você pode optar pela solução discutida neste
artigo. Aqui estão algumas maneiras simples para recuperar um número de telefone virtual, o
Whatsapp aprova no PC e nos smartphones.
Um truque para o fluxo convencional do WhatsApp!
Os técnicos consideram isso um truque que ultrapassa o fluxo de controle convencional do
WhatsApp. Por outro lado, os plebeus consideram isso uma maneira perfeita de se divertir com os
recursos do Whatsapp, sem revelar sua verdadeira identidade. Isso tem um impacto na natureza
segura e protegida do aplicativo. No entanto, para aqueles técnicos freaks lá fora, esta é outra
maneira de explorar as principais características do mensageiro. Então, como isso é feito? Você está
pensando que pode usar a validação virtual do WhatsApp? Se sim, leia!
“Como obter um número de telefone gratuito para o Whatsapp?” Não é uma questão complicada.
Em vez disso, é um processo simples que pode ser realizado em poucos segundos. Seguindo alguns
passos básicos, você pode acesse o mensageiro em seu laptop ou PC sem a ajuda de um número de
contato válido. Como mencionado anteriormente, você pode conversar secretamente, sem retirar sua
identidade real. Em muitas situações, este é um truque útil. Assim como algumas pessoas preferem
whatsapping de seus computadores, este recurso permitirá que você verifique WhatsApp sem
mensagem e sms qualquer pessoa com um anônimo ainda identificação válida.
Passos para obter um número de telefone gratuito para whatsapp
Aqui está uma das maneiras mais simples pelas quais você pode obter um número de telefone
virtual para o Whatsapp.

(1) Em primeiro lugar, você deve baixar e instalar o WhatsApp messenger em seu desktop, laptop
ou Smartphone. Para acessar o Whatsapp no seu PC, você pode fazer uso de Blue Stacks. É um
programa abrangente que permite instalar aplicativos de smartphones em seu computador. Por outro
lado, baixar WhatsApp em seu dispositivo. Pare quando chegar a uma página de confirmação
(validação) por telefone. Não entre na sua não.
(2) Agora, você deve navegar pelo receivefreesms.com e escolher um número de telefone virtual. O
site tem uma enorme base de dados de números de contato. Os números virtuais podem ser
encontrados e filtrados acordo com o código do país. Assim, você encontrará um número destinado
ao seu país!
(3) Ao escolher um número virtual, você deve inseri-lo nos campos obrigatórios. Isso vai direcionálo para a página de verificação do SMS.
(4) Seguindo em frente, navegue até receivefreesms.com e clique no número escolhido. Tudo o que
você deve fazer é inserir este código de verificação Whatsapp na página “Verificação” e validar o
seu perfil. Isso concluirá o procedimento de verificação e terminará o processo de instalação do
Whatsapp sem compartilhar seu número de contato. Às vezes, você pode enfrentar problemas
técnicos; em tais casos, você deve tentar novamente com outro número.
É sem esforço! É simples! Isso é fácil!
De acordo com técnicos, este é um truque direto que funciona perfeitamente. Muito raramente tem
usuários testemunhou problemas ao fazer uso do número do Whatsapp virtual. A única desvantagem
em usar o número virtual do WhatsApp é que alguém pode ter registrado usando o mesmo número.
Em tais stances, você deve ir para outro número e reverificar. Isso não soa excepcionalmente
simples e simples?
Benefícios de usar um número de telefone virtual
Por padrão, os usuários do Whatsapp devem ter um cartão SIM, verificar seu número de telefone e
começar a conversar! Com o novo número de telefone virtual WhatsApp, você pode superar este
passo. Em vez disso, você deve executar algumas outras configurações. Aqui estão alguns
benefícios de usar este recurso:
1. Você pode impedir que seus contatos fiquem visíveis para todos.
2. Você não precisa se preocupar em obter um cartão SIM ou um número de telefone válido.
3. Você pode economizar tempo com as estratégias de verificação por telefone.
4. Você será verificado, sem atrasos ou interrupções de tempo. Isso prova ser extremamente útil
entre aqueles que vivem em áreas rurais com baixa conectividade de rede. Eles não vão enfrentar
quaisquer problemas como “a verificação do número de telefone do WhatsApp falhou”.
5. Você pode recriar várias contas WhatsApp sem quaisquer aborrecimentos ou discussões.
Algumas outras opções
Além de receivefreesms.com, existem alguns outros serviços com números de telefone virtuais.
Estes serviços tendem a oferecer números legítimos de graça. Outro nome famoso nesta lista inclui

https://www.worldsim.com/virtual-phone-number?___store=usa Para explorar o World Sim's
números Whatsapp virtuais, você deve se inscrever, digite um código de segurança (será enviado
para o seu celular número para verificação) e login para visualizar os números.
Enquanto isso, você pode verificar sua conta por e-mail também! Para isso, você deve ligar o
“Modo Avião” e solicite um código de verificação. Isso deixará a verificação incompleta; portanto,
Seria sugerido um meio alternativo de verificação, nomeadamente através do correio.
Mais alguns sites para obter números de telefone gratuitos e virtuais
http://sms-verification.com/
http://www.receivesmsonline.net/
http://receive-sms.com/
http://sellaite.com/smsreceiver/
Ultimate Bottom Line
No geral, o Whatsapp se torna muito mais próximo e seguro com a ajuda de números de telefone
virtuais. E este artigo teria respondido à sua pergunta sobre “Como obter o número virtual do
Whatsapp?” Com isso dito, você não precisa comprar um novo cartão SIM para alterar o número do
Whatsapp. O truque funciona bem em todos os telefones (barato ou extracaro) e sem muitas
mudanças de configuração.

