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12 dicas do bom uso da internet
Elaborado pelos alunos do Y4 A e B
1. Não entre em sites não seguros, desconfie quando achar algo
estranho, esses sites podem conter vírus ou roubar dados do seu
computador. Use sempre sites confiáveis como Google
e Wikipedia. Mantenha seu antivírus atualizado.
2. Não divulgue dados pessoais em chats, redes sociais, jogos e para
pessoas desconhecidas.
3. Nunca publique fotos de alguém sem o consentimento dela.
4. Tome cuidado e não clique em todas as mensagens que receber por
e-mail ou chat.
5. Os pais ou responsáveis pelas crianças devem saber como elas estão
usando a internet.
6. Não fique o tempo todo na internet, aproveite para brincar, conversar
com a família, estudar, ler livros. Use-a moderadamente!
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7. Nunca revele suas senhas para outras pessoas.
8. Quando for usar chats de bate papo, certifique-se que está
conversando com alguém conhecido e confiável, pois existem
pessoas que se fingem de boazinhas na internet. Não atenda

ligações de estranhos.
9. Não use letras maiúsculas pois elas significam que você está
GRITANDO.
10. Nunca compre em sites não seguros, crianças precisam da
autorização dos pais para comprar.
11. Nunca deixe páginas abertas, senhas e dados pessoais quando
tiver utilizando um computador público.
12. Nunca publique algo constrangedor de alguém, tenha empatia,
se fosse você, não ia gostar!

Curiosidades sobre o uso da internet
Elaborado pelos alunos doY4 D e E
➢ Em 1994 a Embratel começa a prestar serviço de acesso à internet, em
caráter experimental, no Brasil.
➢ WWW é a sigla para World Wide Web, que significa rede de alcance
mundial, em português.
➢ Em 1970, Vinton Cerf, matemático e cientista americano, usou pela
primeira vez o termo “internet.”
➢ O primeiro comunicador instantâneo da história foi o ICQ, criado em
1986.
➢ Geração X – nascidos entre 1960 e 1977- assistiu ao homem ir à Lua;
➢ Geração Y – nascidos entre 1978 e 1990 – nascido assistindo TV e início
do uso dos computadores;
➢ Geração Z – nascidos entre 1990 e 2010 – conectados com o mundo, não
sabem viver sem internet;
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➢ Geração Alpha – a partir de 2010 – têm mais acesso as informações;
➢ Dia Mundial da Internet segura – 7 de fevereiro, início em 2012;
➢ Em 2010, 107 trilhões de e-mails foram enviados na internet.
➢ O primeiro e-mail da história foi enviado em 1969, nos Estados Unidos.
➢ O primeiro emoticon foi criado por Scott Fahlman.
➢ Internetês é o modo de escrever na internet, são códigos usados para
nos comunicarmos melhor e com mais objetividade e rapidez.
➢ Hacker é uma pessoa que entende tanto de tecnologia que é capaz de
descobrir e alterar códigos de programação.
➢ Cracker é o hacker que usa sua inteligência para fazer o mal, invadindo
sites, descobrindo e divulgando projetos.....
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➢ Kevin Mitnick é o norte-americano considerado o rei dos crackers.
➢ O primeiro vírus de computador foi criado e espalhado por Robert
Thomas Morris, em 1972.
➢ O mouse (rato em inglês) foi inventado pelos norte-americanos Bill
English e Douglas Engelbart.
➢ O primeiro computador digital eletrônico produzido em grande escala pe
sava

30

toneladas,

tinha

5,50

m

de

altura,

25m

de comprimento e ocupava 180m2 ;
➢ Netiqueta significa tratar, na rede, as pessoas como você gostaria de
ser tratado;
➢ Em 1995, a internet tinha 45,1 milhões de usuários no mundo, em
2018 essa marca chegou a passar de 4 bilhões de usuários.
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•

Segundo o artigo da Agência Brasil, "TV é o meio de

comunicação preferido dos brasileiros, revela pesquisa",
publicado em 07/03/2014, a internet é o segundo meio
de comunicação mais utilizado pelos brasileiros.
A internet oferece diversão, como os jogos online, ao
jogar precisa de muita atenção para não revelar os seus
dados pessoais, pois do outro lado pode ter uma pessoa
mal intencionada ou crackers.
Valorize o que você tem atualmente! Em outros tempos
a tecnologia não era tão avançada.
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De acordo com o que lemos no livro Navegando em mares

conhecidos, os hackers são pessoas que entendem bastante de
tecnologia e ajudam a resolver os problemas em sistemas
de segurança. Muitas pessoas confundem os hackers com
os crackers que navegam nos jogos online. Quando você se
deparar com algum cracker tenha a coragem de chamar um
adulto.

A rapidez da internet facilita a publicação das informações e na
sua transmissão, a rapidez ajuda na comunicação para você
avisar
famosas

as

pessoas

de

Fake

alguma

notícia

News.

Aviso: Não divulgue informações pessoais na internet!
Você corre um grande risco!

falsa,

as

UTILIZE AS DICAS DO
GUIA PARA NAVEGAR
COM SEGURANÇA!

