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Responda e teste os seus conhecimentos!
Cuidado, algumas perguntas têm mais de uma resposta certa!
1. Encontrou um vídeo online com conteúdos racistas e ofensivos, o que deve fazer?
a.
b.
c.
d.

Nada, como está online não se pode fazer nada
Sinalizar o vídeo usando os procedimentos de notificação do site
Contactar a Polícia e registrar uma comunicação/queixa formal
Baixar o vídeo e compartilhá-lo com os seus amigos para que eles estejam cientes de como é isso é ruim

2. Verdadeiro ou Falso?
a.
b.
c.
d.

A liberdade de expressão significa que você pode ser ofensivo/a com outras pessoas na Internet
Você tem direitos sobre uma fotografia que tirou de qualquer pessoa em um lugar público
É impossível baixar conteúdos de uma rede social sem violar os respectivos termos e condições
É impossível qualquer pessoa com mais de 500 amigos numa rede social proteger a sua reputação na Internet

3. Quais dos seguintes alternativas indicam que o site é seguro e pode ser utilizado com
segurança?
a.
b.
c.
d.

https
Símbolo do cadeado no fundo da página na Internet
Um fundo verde na barra do endereço
Um domínio .com ou .org no endereço da web

4. Quais informações armazenadas em seu dispositivo móvel, podem colocá-lo em risco
de fraude? 33
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Endereço da sua casa
Data de nascimento
Dados de acesso a contas bancárias online
Dados de acesso de sites na Internet
Dados de cartões bancários
Palavras de acesso em contas de redes sociais
Fotografias ou vídeos íntimos

5. É correto criar um perfil em uma rede social ocultando o seu nome verdadeiro, quando isso
é exigido nos termos e condições?
6. Trollar significa:

a. Atacar e assumir o controle da conta de outra pessoa
b. Colocar posts negativos, falsos ou comentários ofensivos em canais de comunicação online, para provocar
reações emocionais por parte das pessoas envolvidas
c. Escrever mensagens ofensivas e/ou negativas nas páginas das redes sociais sobre alguém que morreu
d. Enviar mensagens de spam de forma indiscriminada para contas de uma rede social
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7. Você recebeu um pedido de amizade de alguém que trabalha na empresa onde vai fazer
uma entrevista na próxima semana – o que você deve fazer?

a. Aceita o pedido de amizade, afinal, eles tem que lhe aceitar como você é
b. Recusa o pedido, porque se visualizarem o tipo de conteúdo que tem no seu perfil não vão querer contratálo para trabalhar lá
c. Visualiza o seu perfil e apaga o conteúdo que pode ser considerado ofensivo por outras pessoas – vai demorar um fim de semana inteiro, mas vale a pena
d. Configura a sua privacidade para que o/a seu/sua novo/a amigo/a possa ver apenas o conteúdo que quer
que ele/ela visualize

8. Que meios, entre os seguintes, permitem que você proteja a sua reputação online?

a. Tornar-se “amigo/a” apenas de pessoas que conhece e em quem confia
b. Ler regularmente os termos de privacidade dos perfis das redes sociais para assegurar que pode controlar
o que está sendo compartilhado
c. Apagar todos os perfis das redes sociais
d. Usar exclusivamente redes sociais profissionais como o LinkedIn

9. Durante a semana, você tem uma entrevista para um trabalho e quer se assegurar de que
está transmitindo uma imagem online adequada – como deve proceder?

a. Elabora um curriculum vitae falso e faz o upload em alguns sites
b. Adere ao LinkedIn e sugere que trabalha para algumas empresas reconhecidas no exterior – ninguém irá
verificar
c. Conecta-se e apaga todos os conteúdos inconvenientes dos seus perfis públicos
d. Não faz nada, ninguém se interessa verdadeiramente pelo que está online – o emprego será seu se na
entrevista correr tudo bem

10. Uma palavra-chave forte poderá te ajudar a proteger a sua reputação online – quais das
seguintes afirmações descrevem a melhor palavra-chave?

a. Uma palavra curta e fácil de memorizar
b. Uma palavra-chave que tenha letras, números e símbolos (poderá ser necessário escrevê-la em alguns
lugares porque é complicada)
c. O seu nome invertido com a data de nascimento no fim
d. Uma palavra que não exista no dicionário, com pelo menos 8 caracteres, contendo números, letras e símbolos e que você consiga memorizar

11. Alguém postou uma fotografia sua de uma festa no fim de semana passado e publicou-a
em um perfil público. Você está no chão com uma garrafa de vodka vazia ao lado. Mais de
50 pessoas comentaram a sua foto. O que deve fazer?
a. Nada, porque não estava bebendo. Foram seus amigos que forjaram a fotografia
b. Contacta a pessoa que postou a foto e pede para que a imagem seja retirada
c. Contacta o administrador do site e insiste para que a fotografia seja retirada – seja como for, ela com
certeza viola os termos e condições
d. Tem algumas fotografias “engraçadas” do/a amigo/a que publicou a sua foto e faz um post dessas imagens
para que todo mundo veja

12. Quais dos meios a seguir são formas adicionais de proteger os seus dados?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
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Bloqueio rápido da tela e pedido de senha de acesso ao computador
Pin do cartão SIM
Limpeza remota
Cópias de segurança dos dispositivos regularmente
Atualizações de programas
Antivírus

O que você aprendeu?

13. Você foi convidado/a para uma festa com um grupo de amigos, mas se preocupa com o
que pode encontrar online depois do fim de semana! O que deve fazer?

a. Comporta-se de forma exemplar durante todo o fim de semana
b. Não vai à festa porque é muito arriscado
c. Tem uma conversa com os amigos antes do fim de semana e expõe as suas preocupações, explicando
porque você precisa tomar cuidado com a sua reputação online
d. Não faz nada e espera para ver o que acontece

14. Quais das ações a seguir são ilegais?

a. Streaming de músicas a partir de serviços online que tem acordos com os proprietários dos direitos autorais
b. Baixar através do iTunes
c. Ver um vídeo que alguém gravou em um espetáculo em que era expressamente proibido fazer gravações
de vídeo
d. Fazer streaming ou download de músicas a partir de serviços que não têm um acordo com o titular dos
direitos autorais

15. É legal voltar a publicar um artigo completo desde que se identifique o autor e inclua um
link para o original, mesmo sem a sua devida autorização?

Lembre-se:
•

Verifique regularmente as suas configurações de privacidade nos sites das
redes sociais e atualize-as sempre que necessário.

•

Utilize sites seguros sempre que possível, por exemplo, aqueles que possuem
https, porque as informações enviadas para estes sites são criptografadas.

•

Se não tiver tempo de ler todos os termos e condições quando realizar o registro
num site novo, pense se uma ferramenta como o EULAlyzer pode ajudar.

•

Todos nós somos responsáveis por denunciar conteúdos impróprios que encontramos online.

•

Quanto mais o fizermos, maior será a nossa contribuição para tornar a Internet
um lugar melhor para todos.

•

De vez em quando, é importante procurar o seu nome (ou programar um alerta
do Google para isso) para ter uma melhor compreensão do que os outros vão
encontrar sobre você online.

•

Embora nem sempre seja fácil, é fundamental pensar antes de publicar um post!

O que você aprendeu?

49

