Os mandamentos da Internet

Não te vicies na Internet!

1 - Não deverás utilizar o computador para prejudicar terceiros.
2 - Não deverás utilizar o computador para roubar.
3 - Não deverás utilizar o computador para prestar falsos testemunhos.
4 - Não deverás utilizar ou copiar software pelo
qual não pagaste.

Por vezes as pessoas exageram no tempo
dispendido na Internet: a nevegar, a jogar
online, a conversar em chats /fóruns, a receber/enviar e-mails, a ver vídeos no youtube, a
ver fotos no facebook, a fazer downloads, a
ouvir música…
Por vezes estes exageros levam a horas
consecutivas na Internet, comprometendo o

5 - Não deverás utilizar os recursos informáticos

tempo para outras tarefas tais como: traba-

de terceiros sem autorização.

lho, estudo, estar com a família e amigos,

6 - Não deverás apropriar-te do trabalho intelec-

fazer desporto, uma boa noite de sono...

tual de terceiros.
7 - Deverás pensar nas consequências sociais
daquilo que escreves.
(Instituto da Ética da Internet)
Prof. bibliotecária: Paula Carriço
Email: bemouzinho@gmail.com

Navega em segurança

Navegar

2 - Não guardes dados confidenciais no

5- Tem cuidado com palavras-passe.

Computador.

na Net



Não guardes no computador ficheiros
Atualmente, navegar na Internet tornou-se algo
tão banal, como ver televisão ou ouvir rádio. Na
Internet podes:


Pesquisar informação;



Enviar e-mails;



Fazer compras on-line;



Jogar e conversar com amigos.

de garantir a segurança na palavra-passe

com informação confidencial : dados ban-

(quanto mais forte, mais difícil será de ser des-

cários (contas /cartões), códigos de segu-

coberta).

rança diversos, palavras-chave, dados de



cartões de identidade, fotografias, etc.

3 - Não divulgues dados pessoais.
Não divulgues os teus dados pessoais enquanto

Existem, no entanto, alguns cuidados que
deves ter. Quais?

Ao criares contas (em sites) tem a preocupação

Ao saíres de uma página Web deves fazer o
respectivo logout - terminar sessão - antes de
fechares a janela da Internet.



Não partilhes com ninguém as palavras-passe
(as password são pessoais)

navegas na Internet, tais como: morada,
número de telefone, data de nascimento,
palavras-chave ...

6 - Tem em atenção o que é considerado crime informático.
 Violar / invadir a vida privada

1 - Protege o computador
4 - Tem cuidado com os mails.



Atualiza o sistema operativo;



Atualiza o teu programa antivírus;



Instala um software Antispyware;

podem ser potencialmente perigosas. As



Mantém a Firewall ligada.

técnicas de aliciamento por parte dos cri-

Não abras e-mail de desconhecidos,

alheia;
Publicar na web conteúdos ile-

gais (incitação ao ódio, racismo, suicídio);
 Alterar conteúdos de páginas Web alheias;

minosos informáticos são várias: SPAM (mensagem

 Ofender, humilhar, difamar através de foto-

com fins publicitários enviada em massa), persuasão

grafias, vídeos ou outra fonte de informação

comercial, sorteios fáceis, ofertas tentadoras...

não autorizada (Cyberbullying).

