
Segurança da conexão
Para cada cenário, pense no local, no nível de acesso e na atividade online. Em 
seguida, determina se o risco de realizar a atividade é baixo, médio ou alto e explique 
por quê. 

Localização Acesso Atividades Risco 

Casa de 
amigo 

Família do 
amigo Jogo online 

Cafeteria Somente 
clientes Redes sociais 

Biblioteca Somente 
membros 

Transação 
financeira 

Aeroporto Público geral Email 



Este recurso de aprendizagem é disponibilizado pela Youth and Media no Berkman Klein Center for Internet & amp; Sociedade da 
Universidade de Harvard sob a licença internacional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Você pode fazer uso disso, 
incluindo copiar e preparar trabalhos derivados, sejam comerciais ou não comerciais, desde que você atribua Youth and Media 

como a fonte original e compartilhe todos os trabalhos adicionais sob os mesmos termos. Estes e os recursos de aprendizagem 
adicionais também existem online na plataforma de recursos de aprendizado do Berkman Klein.

Segurança da conexão: Cópia do instrutor
Para cada cenário, pense no local, no nível de acesso e na atividade online. Em 
seguida, determina se o risco de realizar a atividade é baixo, médio ou alto e explique 
por quê. 

Localização Acesso Atividades Risco 

Casa de amigo Família do 
amigo Jogo online 

Baixo: Há poucas pessoas na rede e 
você confia nelas. A atividade 
provavelmente não inclui informações 
confidenciais. 

Cafeteria Somente 
clientes Redes sociais 

Médio: As redes sociais não são 
necessariamente confidenciais, mas 
qualquer um que tenha estado na 
cafeteria antes terá acesso à rede e 
poderá roubar suas senhas. 

Biblioteca Somente 
membros 

Transação 
financeira 

Alto: As informações bancárias são 
altamente confidenciais e, embora o 
acesso à biblioteca seja relativamente 
limitado, você não sabe quem poderá 
acessar suas informações com más 
intenções. 

Aeroporto Público geral Email 
Alto: Mesmo que seu email não seja 
confidencial, o uso de uma rede pública 
não é seguro. 


