
 

 

 

Projeto Literacia Digital 

5º Ano – 2015/2016 

Segurança no computador; palavras-passe 

Visita a página web da biblioteca em www.lermos.net 

 Existem antivírus gratuitos e de qualidade como o Avira Free Antivirus, o Avast Free Antivirus, o AVG Antivirus 

Free Edition. Descarrega-os da Internet e instala-os; se já tiveres outro antivírus instalado, desinstala-o primeiro e 

reinicia o computador antes de instalar o novo. 

 Guarda SEMPRE DUAS CÓPIAS de cada documento que elaborares (num disco, numa pen ou numa cloud). 

 Para guardares uma cópia dos teus ficheiros na Internet (numa cloud), de forma gratuita, podes usar a Google 

Drive, se tiveres um endereço de e-mail do gmail, ou a One Drive, se tiveres um e-mail do Hotmail ou do Outlook. 

 Verifica se a tua palavra passe é segura 

em www.passwordmeter.com 

file:///H:/BECRE/Literacia%20Digital/Sessão%203%20-%20Segurança%20no%20PC%20e%20palavras%20passe/www.passwordmeter.com


 

 

 

 

 

 

 

Quando estiveres a preencher um formulário na 

Internet e te pedirem os teus dados pessoais (nome 

completo, endereço, número de telemóvel, etc), não o 

preenchas se a ligação não for segura; caso contrário, 

os teus dados podem ser "apanhados" por pessoas mal 

intencionadas. 

Atividades 

Vai até ao site www.seguranet.pt , clica na secção Jogos 1º e 2º Ciclo, e depois na secção 

Palavras-chave e experimenta os seguintes jogos: 

 Onde estão os CD? 

 Questionário   

 Jogo da raquete 

Fonte principal: Segurança digital: aprender, partilhar, comunicar em segurança [Em linha]. S.l.: Seguranet.pt., s.d. [Consult. 11-04-

2016]. Disponível em: http://www.seguranet.pt/pt/recurso/apresentacao-sobre-seguranca-digital 

 

http://www.seguranet.pt/
http://www.seguranet.pt/pt/recurso/apresentacao-sobre-seguranca-digital


 

 

 

 

Enviar e-mails: os campos para, cc e bcc 

   

Enviar e-mails: cuidados a ter 

   

O Spam e o Phishing 

   

 

 

Projeto Literacia Digital 

5º Ano – 2015/2016 

   Segurança no e-mail 

Visita a página web da biblioteca em www.lermos.net 

O phishing consiste em utilizar métodos tecnológicos que levem o utilizador a revelar os seus dados 
pessoais e/ou confidenciais. Existem várias formas de obtenção de informação, nomeadamente, 
SPAM, mensagens de pop-up e páginas web falsas, fazendo-se passar por empresas ou organizações 
verdadeiras - por exemplo, bancos ou redes sociais onde o utilizador possui conta. Aparece então 
um formulário onde se pede ao utilizador para confirmar os seus dados pessoais. 

NUNCA PREENCHER FORMULÁRIOS PARA COISAS QUE NÃO SOLICITÁMOS. 

Fontes: http://www.seguranet.pt/1_2ciclos/ [consultada em2015-11-18] 

http://www.internetsegura.pt/ [consultada em 2015-11-18] 

  Jogos aconselhados na secção e-mail da página seguranet:  

Palavras cruzadas; Onde estão os CD?; jogo da galinha 

http://www.seguranet.pt/1_2ciclos/
http://www.internetsegura.pt/


 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

Projeto Literacia Digital 

5º Ano – 2015/2016 

   Segurança: cuidados com o telemóvel 

Visita a página web da biblioteca em www.lermos.net 

Fontes: http://www.seguranet.pt/1_2ciclos/ [consultada em2015-12-07] 

Jogos aconselhados na secção Telemóveis da página seguranet: Onde estão os CD?; Descobre as diferenças 

http://www.seguranet.pt/1_2ciclos/


 

 

 

Embora, atualmente, muitos números de serviços de valor acrescentado estejam automaticamente bloqueados pelas 
operadoras de telemóveis (temos de pedir para ter acesso a eles), alguns conseguem ultrapassar esta “barreira”. 


