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SEGURANÇA NA INTERNET 
Pesquisa (tempo estimado 120 minutos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roteiro 

 

1. Salvar o(s) arquivo(s) com os textos (que estão disponíveis 

no site do professor ou no site do cgi.br) e depois ler os 

itens descritos abaixo em cada arquivo: 

• Cartilha 01 - Conceitos --> ler do item 1 (Segurança..) na 

página 3 até o item 6 (Códigos...) na página 9. 

• Cartilha 02 - Prevenção --> ler do item 1 (Programas..) na 

pág 4 até o item 5 (Vulnerabilidades..) na pág 10. 

• Cartilha 03 - Privacidade --> ler do item 2 (Privacidade..) 

na pág 4 até o item 3 (Cuidados..) na página 6. 

• Cartilha 04 - Fraudes --> ler do item 1 (Eng Social) na pág 

3 até o item 2.3 (Internet Banking) na página 11. 

• Cartilha 08 - Malware --> ler do item 1 (Vírus) na página 4 

até o item 6 (worms) na página 14. 

2. Após ler os textos, pesquisar sobre segurança na utilização 

de software e Internet. Desenvolver um texto de no mínimo 

três (3) páginas sobre os principais problemas de segurança 

no computador e as principais soluções a disposição do 

usuário. 

3. Após a confecção do item 2. Pesquisar na Internet noticias 

sobre ações de códigos maliciosos (vírus, worns, etc...) e 

de pessoas mal intencionadas que aconteceram nos últimos 

meses. Apresente pelo menos três exemplos noticiados. 

4. Criar um novo documento e formatar conforme as instruções 

abaixo. (ver pág. 5 a 8 da apostila de word) 

5. Fazer uma capa para o trabalho com os seus dados. Usar a 

quebra de página para iniciar os textos na próxima página. 

(ver pág. 19) 

6. Criar um sumário para o trabalho. (ver pág. 49) 

7. Colocar bibliografia. Sites utilizados devem ser listados. 

8. O texto deve ser digitado, usar fonte Times New Roman 

tamanho 10, com alinhamento justificado. O(s) título(s) e 

subtítulos (se houverem), usar fonte Times New Roman tamanho 

12, com alinhamento a esquerda. (ver pág. 12, 13, 8 e 9) 

9. Deve ter pelo menos uma figura do lado esquerdo e com 
disposição comprimido. Se tiver mais fica a disposição do 

grupo a formatação. (ver pág. 38 e 41) 

10. Após a execução do trabalho, enviar o arquivo anexado 

para o email: walteno@yahoo.com.br e colocar no assunto 

“GTEB – 5Ex - <seu nome>. 

 

Veja no site (www.waltenomartins.com.br) a apostila do editor 

de texto Word. Os arquivos com os textos estão disponíveis no 

site do cgi (http://cartilha.cert.br/download/). 

 

 

Prazos Trabalho a ser desenvolvido em sala de aula  
 

Desenvolvimento 

 

Individual 

 

Valor da 

atividade 

 

Valor 10 pontos. 
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Critérios 

avaliativos  

a) Execução dos itens propostos. (40%) 

b) Utilização dos recursos disponíveis. (20%) 

c) Qualidade da atividade apresentada. (20%) 

d) Entrega nos prazos previstos. (20%) 

 


