
CUIDADO. VOCÊ PODE ESTAR 
AGINDO ASSIM NA INTERNET.
Privacidade é segurança. Proteja seus dados.

Navegar é preciso. Arriscar-se não.



PRO
TEJA
-SE

Ao navegar na internet, é muito provável 

que a maioria dos acessos que você realiza 

não envolva o tráfego de informações 

sigilosas, como quando você acessa sites 

de pesquisa ou de notícias. Esses acessos 

são geralmente realizados pelo protocolo 

HTTP, onde as informações trafegam 

em texto claro, ou seja, sem o uso de 

criptografia. Por essas características, ele 

não é indicado para transmissões que 

envolvem informações sigilosas, como 

senhas, números de cartão de crédito e 

dados bancários, e deve ser substituído 

pelo HTTPS, que oferece conexões seguras.



PROTEJA SEUS FILHOS
•  Conheça o ambiente onde seus filhos navegam. Se possível, crie um perfil no Facebook. Inclua seus 

filhos em sua lista de contatos. Mande um e-mail para seu filho. Participe do mundo virtual no qual 

ele navega. Isso ajuda a inibir contatos maliciosos.

•  Os pais devem conhecer os ambientes virtuais mais utilizados por jovens nos últimos anos, como 

Facebook, Twitter, Foursquare, Badoo, Instagram, Hotel Habbo, Second Life e comunidades de 

jogos on-line.

• Procure deixar seus filhos conscientes dos riscos envolvidos no uso das redes sociais.

• Procure respeitar os limites de idade estipulados pelos sites. Eles não foram definidos à toa!

•  Oriente seus filhos a não se relacionarem com estranhos e a nunca fornecerem informações 

pessoais, sobre eles próprios ou sobre outros membros da família.

• Oriente seus filhos a não divulgarem informações sobre hábitos familiares e nem de localização, 
atual ou futura. 

• Oriente seus filhos a jamais marcarem encontros com pessoas estranhas.

•  Oriente seus filhos sobre os riscos de uso da webcam, sobretudo, quando ela deve ser evitada.

•  Procure deixar o computador usado pelos seus filhos em um local

    público da casa. Dessa forma, é possível observar o que eles estão fazendo 

    e verificar seu comportamento. 



Treine o uso da tecla PrintScreen. Com ela você pode capturar 

telas/páginas que estejam disseminando abordagens estranhas, 

imagens ou comentários que causem desconforto, ameaça ou 

ofensas. Capture-as e salve-as em uma pasta específica.

Se decidir oferecer uma denúncia aos órgãos protetivos, as telas/

páginas capturadas são boa fonte de prova.

Conheça o telefone e endereço de Delegacias de Polícia na sua 

cidade caso necessite fazer alguma denúncia.

Você também pode fazê-la por meio virtual (internet), no 

seguinte endereço: 

DENUNCIE,
SEMPRE.

WWW.MPBA.MP.BR/NUCCIBER



•  Seja cuidadoso ao usar cookies (arquivos que armazenam as preferências do usuário 

sobre um determinado site), pois eles podem ser usados para rastrear e manter as suas 

preferências de navegação, que podem ser compartilhadas entre diversos sites.

•  Seja cuidadoso ao divulgar informações em redes sociais, principalmente aquelas 

envolvendo a sua localização geográfica, pois, com base nelas, é possível descobrir a 

sua rotina, deduzir informações (como hábitos e condição financeira) e tentar prever os 

próximos passos seus ou de seus familiares.

•  Nas redes sociais, considere que você está em um local público, que tudo que você 

divulga pode ser lido ou acessado por qualquer pessoa, tanto agora como futuramente.

•  Seja seletivo ao aceitar seus contatos, pois, quanto maior for a sua rede, maior será o 

número de pessoas com acesso as suas informações. Somente aceite convites de pessoas 

que você realmente conheça e para quem contaria as informações que costuma divulgar.

•  Ao usar redes públicas, evite acessar sites que necessitem de senha e não realize compras 

pela internet, assim você evite fornecer dados de contas bancárias e cartões de crédito. 

Não podemos prever o grau de confiabilidade de uma rede pública.

•  Respeite a privacidade alheia. Tente imaginar como a outra pessoa se sentiria ao saber 

que aquilo está se tornando público.

•  Use sempre a opção de LOGOUT antes de sair de sites que exijam seus dados de login e 

senha, evitando assim que outras pessoas utilizem sua conta. 
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