
Palavras-passe
Os participantes vão descobrir como podem proteger ainda mais as suas
informações online ao utilizarem e manterem palavras-passe fortes. Os participantes
vão saber mais sobre os princípios da estrutura de palavras-passe fortes, bem como
os potenciais problemas da partilha de palavras-passe. Também vão saber como
proteger as suas palavras-passe e como tomar medidas para evitarem o acesso não
autorizado às suas contas.

Materiais
Folheto Aprender sobre Palavras-passe



Informações básicas sobre palavras-passe

Parte 1

Informa os Teus Alunos

Não costumamos pensar muito sobre as palavras-passe que utilizamos em sites,
apps e serviços. No entanto, a qualidade das tuas palavras-passe determina o quão
seguras estarão as tuas informações.

Interação da turma

Envolve os participantes numa discussão com as seguintes perguntas. Relembra os
participantes que é importante não partilharem as suas palavras-passe atuais
durante este exercício ou qualquer outro.

Pergunta aos Teus Alunos

Quantas palavras-passe tens? 

Tens palavras-passe diferentes para cada uma das tuas contas de e-mail e de
redes sociais?

São muito diferentes entre si ou são uma variante de uma única palavra-passe?

Se tens mais do que uma palavra-passe, como é que te lembras a que contas
pertencem?

Pergunta aos Teus Alunos

Com que frequência te esqueceste de uma palavra-passe importante?

O que fizeste quando te esqueceste da tua palavra-passe?

Como crias palavras-passe fáceis de lembrar?

Existe alguma palavra-passe que utilizes diariamente?

O que aconteceria se alguém descobrisse a tua palavra-passe sem o teu
conhecimento?

Iria depender da pessoa que a descobriu?



Que tipo de informações podem ser obtidas se as pessoas utilizarem a tua palavra-
passe para entrarem na tua conta?

Parte 2

Interação da turma

Organiza os participantes em pares.

Informa os Teus Alunos

Juntamente com o teu parceiro, discute o que pode acontecer se alguém que
pretende causar problemas descobrir a palavra-passe da tua plataforma de redes
sociais favorita.

Interação da turma

Dá aos participantes 5 minutos para discutirem. E pede aos grupos para
partilharem.

Informa os Teus Alunos

Agora fala com o teu parceiro sobre o que aconteceria se um hacker descobrisse a
palavra-passe da conta bancária online do teu pai/cuidador.

Interação da turma

Dá aos participantes 5 minutos para discutirem. Em seguida, pede aos grupos para
partilharem o que discutiram.

Parte 3

Informa os Teus Alunos

Podes estar a perguntar-te como é que um hacker descobre uma palavra-passe
privada. Existem algumas formas. Uma delas é através da engenharia social ou ao
enganar alguém para que a pessoa partilhe a sua palavra-passe. Um hacker pode
fazer isto ao enviar um e-mail que pareça ter origem legítima numa plataforma ou
site onde a pessoa tem uma conta. O e-mail pode pedir que a pessoa clique numa
ligação e inicie sessão com o seu nome de utilizador e palavra-passe. Quando a
pessoa inicia sessão, estas informações estarão disponíveis para o hacker.

Por vezes, os hackers tentam adivinhar as palavras-passes ao utilizarem
expressões comuns como "palavra-passe123", "teste" ou o teu nome próprio ou
apelido.



Outra forma de os hackers descobrirem uma palavra-passe privada é através de um
ataque de "força bruta". Um ataque de "força bruta" ocorre quando um hacker tenta
iniciar sessão na tua conta ao experimentar várias palavras-passe repetidamente.
Enquanto um hacker pode executar um ataque de "força bruta" manualmente, este
é frequentemente efetuado ao executar um programa de computador que tenta de
forma rápida e automática todas as combinações possíveis de palavras-passe. Por
exemplo, uma lista de possíveis palavras-passe ou um conjunto de palavras-passe
compostas por combinações de letras e números diferentes, até encontrar o código
certo.

É claro que alguns ataques de "força bruta" são mais sofisticados. Se a tua palavra-
passe estiver numa lista de possíveis palavras-passe, como "fido123" ou "palavra-
passe", alguns programas podem adivinhá-la mais rápido ao experimentarem essas
opções antes de tentarem hipóteses aleatórias ou menos prováveis. O ataque
também pode ser mais sofisticado se o hacker souber mais informações sobre ti.
Por exemplo, se o hacker souber que o nome do teu animal de estimação é Tobias,
este pode experimentar "Tobias" com diferentes variações de números no final (por
ex.: "Tobias629" ou "Tobias3020").



Princípios da estrutura

Parte 1

Pergunta aos Teus Alunos

Quem sabe o que significa ter uma palavra-passe "forte" ou "mais forte"? Por que é
que isto é uma boa ideia?

Informa os Teus Alunos

Uma palavra-passe forte ajuda a proteger as tuas informações. Embora ter uma
palavra-passe forte não garanta que a tua conta não seja pirateada, ter uma palavra-
passe fraca faz com que seja ainda mais fácil uma pessoa aceder às tuas
informações.

Exercício de palavras-passe

Pergunta aos Teus Alunos

Quais são alguns exemplos de palavras-passe fracas?

1. Alguns exemplos incluem: palavra-passe, 12345, olá!, uma data de nascimento,
uma alcunha.

Por que motivo achas que são fracas?

1. Podem ser descobertas por outra pessoa e/ou computador que execute um
ataque de "força bruta".

Quais são algumas formas de tornares uma palavra-passe mais forte?

1. Adicionar números, letras maiúsculas e minúsculas, símbolos, tornar a palavra-
passe mais longa e evitar expressões e palavras comuns isoladas.

Interação da turma

Depois de os participantes darem a sua opinião, escreve estas instruções no
quadro:

Inclui, pelo menos, um número;

Inclui, pelo menos, um símbolo;



Inclui, pelo menos, uma letra maiúscula e uma minúscula;

As palavras-passe devem ter, pelo menos, 7 carateres;

As palavras-passe devem ser fáceis de lembrar (a menos que utilizes um gestor
de palavras-passe).

Um gestor de palavras-passe é um site/app que ajuda os utilizadores a guardar
e organizar as suas palavras-passes;

As palavras-passe não devem ser compostas por uma única palavra comum ou
informação pessoal (data de nascimento, nome dos pais, etc.);

As palavras-passe não devem ser partilhadas entre sites.

Informa os Teus Alunos

Existem duas abordagens para a criação de palavras-passe fortes. A primeira é
seguir uma "receita para palavras-passe", como esta no quadro. Utilizar esta receita
encoraja-te a incluíres elementos mais difíceis de adivinhar numa palavra-passe
numérica/de texto, o que a torna mais difícil de decifrar. A desvantagem desta
abordagem é que torna mais difícil lembrares-te das palavras-passe.

Palavras-passe fortes

Informa os Teus Alunos

Outra abordagem para criar palavras-passe fortes está relacionada com o
comprimento da palavra-passe. Como a força da palavra-passe está relacionada
com o comprimento da mesma, utilizar uma cadeia de texto de quatro ou mais
palavras torna as palavras-passe mais difíceis de adivinhar para humanos e ataques
de "força bruta". Este método tem a vantagem adicional de resultar em palavras-
passe que são mais fáceis de lembrar do que o método da receita.

Por último, pode ser utilizada uma combinação destes dois métodos ao criar-se uma
cadeia de texto de quatro ou mais palavras que não estejam relacionadas, incluindo
também símbolos e números.

O objetivo destes métodos diferentes é o mesmo: criar palavras-passe que são
únicas e que as pessoas têm dificuldade em adivinhar.

Informa os Teus Alunos

Organiza os participantes em pares



Aos pares, tenta criar uma palavra-passe forte através das instruções que
escreveste no quadro anteriormente. Lembra-te de que uma palavra-passe que seja
difícil para um computador adivinhar aleatoriamente pode ser fácil de adivinhar para
um humano ou um computador com uma lista de palavras-passe longas comuns. O
papel com a tua palavra-passe não será recolhido no final da atividade.
Recomendamos que não utilizes esta palavra-passe para uma das tuas contas, uma
vez que os membros do grupo saberão qual é.

Dá aos participantes 5 minutos para fazê-lo. Em seguida, percorre a sala e pergunta
aos participantes quais são os seus exemplos de palavras-passe mais fortes.
Pergunta aos participantes se conseguem lembrar-se das palavras-passe que
criaram sem olhar para as mesmas diretamente.

Enquanto alguns sites vão exigir a tua palavra-passe de forma a cumprires algumas
(ou todas) destas condições, outros não têm restrições. Também podes criar
palavras-passe com uma cadeia de texto de palavras comuns aleatórias.

Interação da turma

Com os mesmos pares, pede aos participantes que criem novas palavras-passe que
consistam em cadeias de palavras. Diz-lhes que a palavra-passe deve ter, no
mínimo, quatro palavras para que seja segura e fácil de memorizar. Dá aos
participantes 5 minutos para fazê-lo. Em seguida, percorre a sala e pergunta aos
participantes quais são os seus exemplos de palavras-passe. Relembra novamente
os participantes de que a folha de papel não será recolhida no final da atividade e
que a palavra-passe não deverá ser utilizada em nenhum das suas contas.

Informa os Teus Alunos

Alguns sites utilizam um sistema designado autenticação multifator (ou de dois
fatores) para verificar a tua identidade. Estes sites utilizam regularmente mensagens
de texto, uma app ou o e-mail para enviarem um código único que tem de ser
introduzido juntamente com a palavra-passe.

Este método pode tornar as tuas contas mais seguras ao adicionar uma camada
extra de segurança que é mais difícil de quebrar. Por exemplo, para iniciar sessão
na tua conta, uma pessoa tem de ter a tua palavra-passe e acesso à app,
dispositivo ou endereço de e-mail associado à conta.



Manter as palavras-passe seguras

Parte Um

Informa os Teus Alunos

Mesmo se criares uma palavra-passe que seja difícil de decifrar por um computador
ou por uma pessoa, existem outras formas de uma palavra-passe ser fraca.

Pergunta aos Teus Alunos

De que outras formas podem as palavras-passe ser fracas?

1. Alguns exemplos incluem: reutilizar uma palavra-passe para várias contas,
utilizar uma palavra-passe que inclua informações pessoais, utilizar a mesma
palavra-passe durante vários anos, esquecer a palavra-passe.

Com que frequência achas que deves alterar a tua palavra-passe?

Informa os Teus Alunos

Até as boas palavras-passe podem ficar comprometidas ou ser roubadas, mas
existem medidas que podes tomar para te protegeres. Se ocorrer uma violação de
dados num site onde tenhas uma conta, certifica-te de que alteras a tua palavra-
passe nesse site, bem como noutros sites onde utilizes palavras-passe
semelhantes.

Pode ser difícil lembrares-te de várias palavras-passe longas e complicadas.

Pergunta aos Teus Alunos

Achas que é boa ideia escreveres as tuas palavras-passe num papel ou num
ficheiro de documento no teu computador? Porquê ou porque não?

Interação da turma

Refere hipóteses como alguém encontrar o papel ou reparar no ficheiro no teu
computador. Explica que uma das abordagens é utilizar um gestor de palavras-
passe, uma app que ajuda os utilizadores a guardar e organizar as suas palavras-
passe.

Parte Dois

Informa os Teus Alunos



Utilizamos diariamente várias contas diferentes em sites diferentes. Pode tornar-se
complicado iniciar e terminar sessão em todos os sites.

Pergunta aos Teus Alunos

Já utilizaste a funcionalidade "guardar palavra-passe" no teu browser para
guardares a palavra-passe de um site? Porquê ou porque não?

Compreendes de que forma o site se lembra de quem és?

1. Pede esclarecimentos. Em seguida, explica que os sites podem lembrar-se que
iniciaste sessão ao armazenarem um cookie. Os cookies são pequenos
ficheiros armazenados no teu computador para ajudar o site a reconhecer-te e
ao teu computador em futuras visitas, sem teres de iniciar sessão novamente.
No entanto, os cookies também podem ser utilizados para acompanhar-te à
medida que acedes a diferentes sites. Essa é uma forma de os anúncios te
definirem como público-alvo.

Posso guardar uma palavra-passe no meu computador?

Pergunta aos Teus Alunos

O teu computador tem uma palavra-passe de início de sessão?

O que acontece se partilhares o computador com outras pessoas?

1. Neste caso, mesmo que a tua palavra-passe esteja oculta por pontos ou
asteriscos pretos no campo de palavra-passe, outras pessoas que utilizem o teu
computador podem descobrir a mesma. Só porque não consegues ver o
conteúdo da palavra-passe no ecrã não significa que esta não esteja
armazenada em algum local.

Pergunta aos Teus Alunos

Existe alguma situação em que se pode partilhar uma palavra-passe? Quando?
Porquê?

1. Alguns exemplos podem ser os pais quererem as suas palavras-passe ou terem
uma conta conjunta/familiar num serviço como o Netflix.

Partilhas as tuas palavras-passe com alguém? Se sim, com quem/porquê?

Se fores amigo próximo de alguém, sentir-te-ias incentivado/a a partilhar a tua
palavra-passe com a pessoa se a mesma utilizasse o argumento "se te preocupas



comigo"? Porquê ou porque não?

Informa os Teus Alunos

Podes optar por partilhar a tua palavra-passe com alguém importante para ti, mas
os sentimentos que tens por essa pessoa não significa que a mesma mereça ter
acesso total às tuas contas online.

Pensa cuidadosamente sobre a tua relação com essa pessoa específica antes de
partilhares, incluindo a forma como essa relação pode mudar ao longo do tempo.
Por exemplo, partilhar com um pai/cuidador é uma escolha muito diferente de
partilhar com o teu melhor amigo.

Pergunta aos Teus Alunos

O que pode acontecer-te se partilhares uma palavra-passe?

1. Alguém pode piratear as tuas contas bancárias, fazer-se passar por ti online ou
descobrir alguns dos teus segredos.

Se partilhasses a palavra-passe de uma conta, utilizarias essa conta de forma
diferente?

Pergunta aos Teus Alunos

Existem programas que não verias no Netflix ou e-mails que não escreverias se
alguém pudesse ver o que estás a fazer?

Interação da turma

Os participantes devem refletir sobre o seu próprio comportamento quando utilizam
uma conta partilhada. Devem considerar que a sua atividade online está disponível
para outros utilizadores na conta.

Pergunta aos Teus Alunos

Se a tua conta é uma representação virtual tua, como um perfil de redes sociais,
achas que podes permitir que outras pessoas utilizem a tua conta?

Interação da turma

Discute sobre a possibilidade de alguém se fazer passar por ti e enviar mensagens
aos teus amigos.

Pergunta aos Teus Alunos



Permites que os dispositivos que utilizas armazenem as tuas palavras-passe?
Porquê ou porque não? Isso significa que é seguro guardares as tuas palavras-
passe no teu telemóvel ou computador pessoal? O que acontece se permitires que
um amigo empreste o teu telemóvel ou computador?

Tens algum dispositivo que partilhes com outras pessoas, como familiares ou
amigos? Partilhas uma conta nesse dispositivo ou cada pessoa tem a sua?

Utilizas algum dispositivo "público", por exemplo, na biblioteca, na escola ou noutro
local? O que fazes nesse dispositivo é o mesmo que podes fazer noutro local?

Parte três

Interação da turma

Organiza os participantes em pares.

Informa os Teus Alunos

Nesses pares, discute se alguma vez iniciaste sessão num computador na escola,
numa biblioteca ou noutro ambiente comunitário e reparaste que alguém ainda tinha
a sessão iniciada na sua rede social ou conta de e-mail. Pede-lhes que considerem
se veriam os conteúdos da conta ou se faziam outra coisa.

Interação da turma

Dá aos participantes 5 minutos para discutirem e, em seguida, pede-lhes que
partilhem as suas considerações. Envolve o grupo numa discussão sobre a
utilização não autorizada.



Acesso não autorizado a contas

Parte Um

Interação da turma

Tem em atenção: parte dos conteúdos desta atividade foram abrangidos na
"Atividade n.º1: informações básicas sobre palavras-passe". Deixamos ao teu
critério se gostarias ou não de voltar a rever esta matéria ou passar à frente.

Informa os Teus Alunos

É possível que outras pessoas acedam à tua conta, mesmo sem saberem ou
conseguirem adivinhar aleatoriamente a tua palavra-passe. Se alguém tiver
informações pessoais suficientes sobre ti, essa pessoa pode tentar adivinhar a tua
palavra-passe ou pode convencer alguém de uma empresa a entregar as tuas
informações. Como a pessoa não está a utilizar tecnologia para entrar nas tuas
contas, este tipo de ataque é designado engenharia ou pirataria social.

Pergunta aos Teus Alunos

Levanta a mão se já te esqueceste da palavra-passe de um site.

O que acontece quando clicas em "Esqueci-me da minha palavra-passe"?

1. O site normalmente pede respostas a perguntas de segurança ou vai tentar
contactar-te através de um número de telemóvel ou e-mail.

Quais são algumas perguntas de segurança que o site pode fazer?

1. Explica como algumas destas são perguntas às quais amigos ou conhecidos
podem responder ou adivinhar. Perguntas como: o nome do seu animal de
estimação, o local onde nasceram, o nome de solteira da sua mãe, o nome do
seu professor favorito, o nome do seu melhor amigo, a sua equipa de desporto
favorita.

Quem mais pode saber este tipo de informações sobre ti?

Como é que um site te contacta quando te esqueces de uma palavra-passe?

Quem mais pode ter acesso aos teus pontos de contacto?

Pergunta aos Teus Alunos



Como é que um estranho pode descobrir informações pessoais associadas às tuas
respostas a perguntas de segurança?

1. Publicações em redes sociais, pesquisas online de informações públicas,
adivinhar várias vezes, contactar os teus amigos, etc.

Quais são alguns exemplos de publicações em redes sociais com informações
pessoais?

1. Por exemplo, um Instagram do teu gato com o seu nome na legenda, uma foto
com uma localização identificada ou publicações de aniversário públicas.

Como podes utilizar o Google para saber mais sobre alguém e piratear a sua
palavra-passe?

1. Se um motor de busca mostrar a foto da turma do nono ano de alguém num
jornal escolar online, podes descobrir o nome do seu professor.

Parte Dois

Informa os Teus Alunos

Pode ser perigoso publicares informações que incluem respostas às tuas perguntas
de segurança. Certifica-te de que escolhes perguntas de segurança com respostas
que só tu sabes. Também podes inventar respostas para as perguntas de
segurança, desde que as guardes num gestor de palavras-passe ou que sejam
fáceis de lembrar.

Os sites podem contactar utilizadores através de um número de telemóvel ou e-mail
associado à conta do utilizador. Se um utilizador se esquecer da sua palavra-passe,
os sites normalmente fornecem uma palavra-passe ou hiperligação temporária que
o mesmo pode utilizar para repor a sua palavra-passe.

Pergunta aos Teus Alunos

Esta é uma forma segura de garantir que a pessoa que está a pedir uma nova
palavra-passe é o utilizador?

O que acontece se partilhares o endereço de e-mail associado à conta?

1. O método de ligação de reposição de palavra-passe é segura na maioria das
vezes, mas se partilhares uma conta ou palavra-passe com outra pessoa, isso
coloca-te em risco.



Informa os Teus Alunos

A pirataria social pode ocorrer quando as pessoas te contactam diretamente e
tentam convencer-te a dar-lhes as tuas informações. Por vezes, as pessoas podem
enviar-te um e-mail a fazer-se passar por outra pessoa (como um amigo, familiar ou
alguém do banco) e pedir-te que partilhes informações importantes com as mesmas
(como a tua data de nascimento) para verificarem a tua identidade. Isto também
pode ser mais subtil, como alguém piratear a conta da rede social de um amigo teu
e enviar-te uma mensagem (e potencialmente muitas outras) a perguntar qual é o
teu aniversário ou onde cresceste. Se receberes mensagens do teu amigo que te
pareçam estranhas, podes começar por contactá-lo (fora da plataforma de redes
sociais) para determinares se é ele que está a enviar-te o conteúdo.

Os ataques que utilizam um e-mail ou site com aspeto real são designados phishing
e podem conduzir a roubo de identidade. Por exemplo, um ladrão de identidades
pode abrir cartões de crédito em teu nome e utilizá-los, o que pode fazer com que
seja difícil obteres um cartão de crédito quando fores mais velho/a.

O phishing pode permitir que o ladrão se faça passar por ti e aceda a mais
informações, o que permite que este leia os teus e-mails, envie mensagens aos teus
amigos ou roube o teu dinheiro. Este processo também pode permitir que o ladrão
te tire o acesso à tua conta ao criar uma nova palavra-passe que não conheces.



Tarefa

Folheto

Atribuição

Pede aos participantes para responderem às seguintes perguntas e adiciona as
suas respostas no formato de texto ou elementos visuais à ficha Saber mais sobre
palavras-passe.

1. Quais são os três conhecimentos desta sessão que vais aplicar da próxima vez
que criares uma palavra-passe?

2. Em que situação achas que podes partilhar a tua palavra-passe com outra
pessoa?

3. Quais são as três estratégias que podes utilizar para partilhares a tua palavra-
passe com outra pessoa de forma segura?

4. Quais são os três exemplos do que pode correr mal se uma palavra-passe cair
nas mãos erradas?
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