
www.facebook.com/safety/educators  

Segurança da Ligação 

Para cada cenário, pensa num local, nível de acesso, e numa atividade que estás a 
fazer online. Em seguida determina se o risco de realizar essa atividade é baixo, médio 
ou alto, e explica porquê. 

Localização Acesso Atividade Risco 

Casa de um 
amigo 

Família do teu 
amigo Jogo online  

Café Clientes 
apenas Redes sociais  

Biblioteca Membros 
apenas 

Transação 
financeira 

 

Aeroporto Público geral E-mail  
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www.facebook.com/safety/educators  

Segurança da Ligação: Cópia do educador 

Para cada cenário, pensa num local, nível de acesso, e numa atividade que estás a 
fazer online. Em seguida determina se o risco de realizar essa atividade é baixo, médio 
ou alto, e explica porquê. 

Localização Acesso Atividade Risco 

Casa de um 
amigo 

Família do teu 
amigo Jogo online 

Baixo: Existe um número pequeno de 
pessoas na rede e em quem tu confias. 
A atividade não inclui provavelmente 
informações sensíveis. 

Café Clientes 
apenas Redes sociais 

Médio: As redes sociais não são 
necessariamente sensíveis, mas 
qualquer pessoa que tenha estado antes 
no café, terá acesso à rede e poderá 
conseguir roubar as tuas palavras-
passe. 

Biblioteca Membros 
apenas 

Transação 
financeira 

Elevado: As informações bancárias são 
altamente sensíveis e, embora o acesso 
da biblioteca seja de certa forma 
limitado, não sabes se alguém poderá 
ter acesso malicioso às tuas 
informações. 

Aeroporto Público geral E-mail 
Elevado: Mesmo se o seu e-mail não for 
tiver informações sensíveis, não é 
seguro usar uma rede pública. 

 

 


