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Palavra Pass segura

- Cria palavras pass longas (devem ter 8 caracteres ou mais); 

- Combina letras, números e símbolos;

- Devem ser fáceis de recordar, mas difíceis de descobrir pelo
outro;



Redes sociais

-Protege as tuas informações pessoais;

-Pensa bem antes de publicares uma imagem ou um comentário;

-Deves ser sempre honesto em relação à tua idade;

-Nunca marques encontros com estranhos.



Cuidados a ter com o e-mail

- Deves ter o teu software 
e antivírus atualizado;
Não abras mensagens que 
estranhas, isto é, que  avisem 
perigo;
-Nunca envies informação
confidencial por e-mail;
-Não respondas a spam.



Jogos on-line

- Tenta jogar sempre com os 
amigos off-line, assim evitas 
conversar com estranhos;

- Nunca reveles informações 
pessoais, nem mostres 
fotografias tuas ou de familiares;

- Utiliza a convesação por voz de 
forma sensata (atenção ao 
disfarce de voz);

- Fica atento a situações de 
assédio ou intimidação;

Convida os teus pais para 
jogarem contigo on-line.



Os principais riscos da 
internet

Algumas das coisas que os
cibercriminosos tentam fazer
pela internet são:

- Roubar informações

- Atacar sistemas ou 
equipamentos

- Roubar identidade

- Vender dados

- Roubar dinheiro



Os principais riscos
da Internet (cont.)

Os criminosos cibernéticos usam várias
maneiras para atacar uma vitima na
rede . Eles podem por exemplo:

- Usar virus para tentar romper o 
sistema
e alrerar o funcionamente dos aparelhos
eletrónicos;

- Pishing ( o cibercriminoso faz-se passar
por uma pesssoa diferente através de e-
mails; -
mensagens instantâmeas ou redes 
sociais, para conseguir informações
confidenciais, comosenhas, números de 
cartões de crédito e outros.



- Não escrever com letras
maiúsculas,significa que estás a gritar;

-Evita utilizar demasiadas
abreviaturas(podes ser mal interpretado;

-Não ofendas aqueles com quem estás a 
interagir;

Sê sensato e respeita os outros;

-Utiliza linguagem adequada e cuidada;

-As mensagens devem ser curtas e 
precisas;

Regras de comunicação e 
comportamentos na internet



Validade das fontes

- Verifica as informações que recolhes
online, comparando-as com outras fontes.

- Utiliza outros recursos de informação
e não apenas a Internet.

- Utiliza diferentes motores de busca sempre 
que realizes as tuas pesquisas.


