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 Segurança na Rede. 



• Atualmente, grande parte da 
população tem acesso a Internet, isso 
significa que milhões de pessoas 
estão ligadas pela tecnologia 
facilitando o seu dia-a-dia; 

 

• Mas para poder usufruir dessa 
tecnologia e das facilidades que ela 
nos traz, precisamos ficar atentos a 
alguns cuidados básicos; 



• 1) A principal regra para a segurança 
na internet é nunca divulgar dados 
pessoais, como senhas; 

 

• Proteja senhas gravadas. 

• Nunca forneça sua senha por email. 

• Não digite sua senha em 
computadores desconhecidos. 

• Use apenas sites seguros. 

• Nunca compartilhe dados pessoais. 



Por que devemos tomar esses 
cuidados? 

 

 

 

• Se nosso sistema for invadido por um 
Cracker ou infectado por algum 
programa malicioso, nossos dados 
podem ser roubados e usados 
indevidamente; 



• Vírus 

 

• Na informática, é um termo técnico que 
usamos para denominar os softwares 
que são criados por programadores para 
fazer copias de si mesmo e se propagar 
para outros computadores através da 
rede; 

 

• Na maioria das vezes, eles podem chegar 
como um anexo de e-mail suspeito; 



• Fraudes 

 

• Existem muitos tipos de fraudes, 
como por exemplo: 

 

• Danificação de programas de dados; 

• Monitoramento de suas ações; 

• Invasões; 

• Infecção de outras máquinas a partir da 
sua; 

• Roubo de senhas; 

• Perda do controle da máquina; 



• Crackers  

 

• São programadores extremamente 
inteligentes e habilidosos que invadem 
nossos computadores e assim adquirem 
acesso aos dados que estão gravados no 
sistema; 

 

• Há uma grande diferença entre Hacker e 
Cracker, hackers são programadores que 
criam aplicativos e outras formas de 
tecnologia relacionadas a programação, 
enquanto crackers desenvolvem aplicativos 
maliciosos; 



•Worms 

 

• Esse programa é muito parecido com 
vírus, mas com a diferença de se auto 
replicar, o que significa que ele se 
multiplica automaticamente para 
infectar outros computadores; 



•Cavalos de Tróia 

 

• São programas que chegam até nosso 
computador sob a forma de cartões 
virtuais, emoticons, e-mail, 
protetores de tela, jogos, vídeos e etc 
com o objetivo de roubar 
informações e outros dados 
vulneráveis de sua máquina. 



•Como se prevenir ? 

 

• Instalando um software antivírus e 
sempre o mantendo atualizado. 

• Trocando a senha das contas virtuais 
uma vez a cada 6 meses. 

• Evitar de abrir arquivos recebidos por 
e-mails suspeitos. 

• Desconfiar de algum texto ou banner 
alegando que você ganhou uma 
oferta ou é o visitante N° 999999 



ATIVIDADE 

•  Para acessar maiores informações sobre segurança na 
redes acesse www.navegueprotegido.com.br . 

 

•   Vamos   consultar o nossos pen drives  para verificar os 
resultados do antivírus,e as infecções existentes no 
computador como um todo.  


