


A internet é um espaço público, por isso é 
importante ter muito cuidado com o que vc 
faz na rede. Várias leis estão sendo atualizadas 
e, hoje em dia, muita coisa que antes poderia 
ser apenas uma brincadeira já é considerada 
crime virtual. 

Para proteger vc, a OAB Goiás preparou essa 
cartilha com dicas importantes e valiosas 
para manter sua vida virtual dentro na lei e, 
principalmente, em segurança.

Dicas e
orientações
pra vc se cUiDar10

Restrinja o acesso às informações do seu perfil em 
redes sociais. Se for o caso, crie álbuns privados 
com as suas fotos e permita que apenas amigos 
mais próximos tenham acesso;

Evite produzir, armazenar e publicar fotos de 
momentos íntimos ou em situações que possam 
ocasionar constrangimentos futuros, caso sejam 
visualizadas por pessoas indesejadas; 

Evite informar lugares frequentados por vc e seus 
amigos. Não divulgue suas férias ou viagens, essas 
informações são preciosas e podem ser usadas 
contra vc;



Não divulgue imagens ou comentários a respeito 
de bens materiais ou que indiquem qual é a reali-
dade de sua situação financeira;

Não reutilize senhas e tenha o cuidado de alterá-las 
periodicamente para evitar possíveis invasões. E 
lembre-se: jamais compartilhe seu login comoutros 
usuários;

Mantenha atenção redobrada ao utilizar computa-
dores públicos. Evite deixar arquivos com suas 
informações na máquina, desmarque a seleção de 
“SALVAR SENHAS AUTOMATICAMENTE” e sempre 
faça o logoff em todos os sites que exigirem a iden-
tificação do usuário.

Mantenha a calma e não responda ameaças posta-
das na rede. Se necessário, guarde cópias de con-
versas e procure o auxílio das autoridades legais;

Sempre desconfie de mensagens e perfis de con-
tatos desconhecidos, pois podem se tratar de iscas 
para roubo de informações ou transmissão de vírus. 
Além disso, manter seu antivírus atualizado tam-
bém auxilia na sua segurança.

Quando for excluir algum arquivo, lembre-se de 
apagá-lo também da lixeira do seu computador. 
Apenas apertar o “delete” move o arquivo da pasta 
de origem para a lixeira, mas não o exclui do HD.

Antes de efetuar uma compra online, pesquise 
sempre na web sobre a procedência do site escolhi-
do. Não se contente apenas com os comentários de 
“compradores” deixados no próprio site, eles podem 
ser facilmente forjados.



No mundo virtual, o responsável pela sua proteção é vc mesmo. Por isso, 
siga as dicas de segurança e não se aventure em terreno desconhecido. 
Se não tem certeza, não compre. Se não conhece, não adicione. Se não 
quer ser identificado, não poste. Na dúvida, não clique.

80% das 
atividades 
dos usuários 
são feitas em 
redes sociais 
e blogers

47%
aproximaDamente

Dos brasileiros 
Usam a internet

45% dos internautas 
usam redes sociais

40% das contas e 8% 
das mensagens nas redes 
sociais são spams

vc sabia?

o qUe vc faz no mUnDo virtUal
tem conseqUências no mUnDo real.

o conteúDo pUblicaDo na internet 
é qUase impossível De ser removiDo. 

pense bem antes De postar.


