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Fontes: são as obras que lemos ou utilizamos quando 
pretendemos pesquisar ou criar uma obra original sobre 
um assunto acerca do qual não dispomos de conhecimen-
to aprofundado. 
 
Fórum: um fórum pode ser definido como um placard de 
recados. Ao contrário do chat, a comunicação não se efe-
tua em tempo real.  
 

Hoaxes (ou embustes): mensagens de e-mail que aler-
tam para a existência de vírus, fenómenos alarmantes ou 
perigos para a saúde. Tais mensagens não correspondem 
a perigos reais, sendo o seu objetivo fazer com que o utili-
zador as reenvie para as pessoas que conhece. Uma vez 
conhecida a morada de e-mail destas pessoas, as suas 
caixas de correio são bombardeadas com spam. 
 

Keylogger: tipo de vírus que deteta as teclas pressiona-
das pelo utilizador. Estes vírus são usados para fins ilíci-
tos como, por exemplo, a obtenção de senhas pessoais. 
 

MSN Messenger: é um programa de mensagens instan-
tâneas da Microsoft muito utilizado em Portugal. Foi 
substituído pelo Windows Live Messenger. 
 

Phishing («Pescar» informações dos utilizadores): mé-
todo de engenharia social através do qual um desconheci-
do se faz passar por alguém de confiança ou por uma enti-
dade, com vista à obtenção de informações que permitam 
o acesso não autorizado a computadores, informações ou 
contas bancárias.  
 

Redes sociais: as redes sociais são redes de pessoas que 
procuram conhecer outras, para estar em contacto com 
amigos, criar conteúdos e trocar ideias. O cibernauta  
apresenta-se aos restantes, mostrando-se ao mundo atra-
vés de fotografias, escrita ou vídeos. 
 

Spam: abreviatura da expressão inglesa «spiced 
ham» (presunto condimentado). É uma mensagem eletró-
nica enviada em massa e que não foi solicitada pelo desti-
natário.  
 

Vírus: na sua maioria encontram-se incluídos no código 
de programas ou ficheiros e podem prejudicar o bom fun-
cionamento do computador ao propagarem-se de ficheiro 
em ficheiro e até mesmo de computador em computador. 
Exemplo: o computador tem um funcionamento mais 
lento do que é habitual. 
 

Worms: vírus que se propagam automaticamente, copi-
ando-se a si próprios em grande quantidade.  
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Glossário  

 
Bomba Relógio: (ou Time Bomb) Tipo de vírus que en-
tra em atividade numa data definida pelo seu criador.  
 

Browser: é um software que permite aceder ao serviço 
WWW da Internet. Em português - navegador. 
 

Bullying: termo inglês utilizado para descrever atos de 
violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, 
praticados por um indivíduo ou grupo de indivíduos, com 
o objectivo de intimidar ou agredir outro indivíduo. 
 

Cabeçalho da mensagem: (header, em inglês) o cabe-
çalho da mensagem é o local onde se indica o remetente, o 
destinatário, o assunto e outras informações sobre a men-
sagem.   
 

Cc: abreviatura de «com conhecimento».  
 

Chat: termo inglês que significa conversar em tempo real. 
 

Chatroom: sala de chat (em inglês). 
 

CMS: abreviatura de «Content Management Systems». 
Os CMS são sistemas de gestão de conteúdos que permi-
tem gerir websites, portais e intranets. Integram ferra-
mentas que possibilitam criar, editar e inserir conteúdo, 
sem a necessidade de possuir conhecimentos de progra-
mação, facilitando a distribuição, publicação e disponibili-
dade da informação. Ex: o Joomla. 
 

Comércio eletrónico: é um tipo de transação comercial 
feita através de equipamento eletrónico, como, por exem-
plo, o computador. 
 

Comunicação assíncrona: comunicação que não é 
feita em tempo real, como por exemplo nos fóruns. 
 

Comunicação síncrona: comunicação que é feita em 
tempo real, como por exemplo no chat. 
 

Contrafação: é a cópia não autorizada de uma obra, na 
sua totalidade ou parcialmente. Toda a reprodução é uma 
cópia, e a cópia sem autorização do titular dos direitos de 
autor ou do detentor dos direitos de reprodução ou sem 
respeitar a lei constitui contrafação, um ato ilícito. 

 

Cópia de Segurança: cópia de dados para que possam 
ser restaurados (recuperados) em caso da perda dos dados 
originais.  
 
Copyright: direito à cópia ou reprodução de uma obra 
intelectual (literária, artística ou científica). 

 

 
Corpo da mensagem: (body, em inglês) o corpo 
da mensagem contém o seu texto.  
 

Criptografia: ciência de escrita de mensagens em 
forma cifrada ou em código. 
 

Cyberbullies: pessoas que praticam o 
«Cyberbullying». 
 

Cyberbullying: bullying realizado através da In-
ternet. Fenómeno que consiste em ameaçar, insultar 
ou denegrir uma pessoa através das mais variadas 
técnicas, usando tecnologias informáticas. 
 

Download: termo inglês que significa transferir 
dados de um computador remoto para um computa-
dor local. 
 

E-book: livro em formato digital que pode ser lido 
em equipamentos eletrónicos, como por exemplo os 
computadores e os PDA.  
 

e-mail: abreviatura de «electronic mail». O mesmo 
que «Correio eletrónico». Permite o envio de uma 
mensagem para uma ou várias pessoas em qualquer 
parte do mundo, em poucos segundos. 
 

Emoticons: (termo inglês). Expressões faciais vir-
tuais criadas a partir de caracteres do teclado, tal 
como a vírgula e o parêntesis curvos.  
 

Encriptação: técnica que alguns vírus também 
usam para ocultar o seu código dos antivírus.  
 

Engenharia Social: práticas utilizadas para obter 
acesso a informações importantes ou confidenciais 
junto de organizações ou sistemas por meio da frau-
de ou da exploração da confiança das pessoas.  
 

Ficheiros anexos (Attached files, em inglês): um 
ou mais ficheiros enviados em anexo à mensagem de 
e-mail.  
 

Filtro anti-spam: software que deteta mensagens 
«spam» e que as bloqueia. 
 

Firewall: proteção contra a entrada de programas 
indesejados no computador. 
 

Flash Player: o Adobe Flash Player (ou Flash 
Player) é um reprodutor de multimédia e de aplica-
ções, amplamente utilizado na Internet. 
 

 
 

 
É preciso saber usá-la com segurança e apren-
der a evitar Acrónimo: palavra formada pelas 
letras ou sílabas iniciais de palavras sucessivas de 
uma frase. 
 

Adware: tipo de software que executa, mostra ou 
baixa publicidade automaticamente para o computa-
dor. 
 

Anti-Phishing: os projetos anti-phishing são inicia-
tivas de pesquisa e alerta sobre as diversas técnicas 
utilizadas para a fraude através do «Phishing». 
 

Antispam: programa que permite filtrar os e-mails 
válidos conforme as regras pré-definidas. 
 

Antispyware: programa usado para detetar e elimi-
nar spyware. 
 

Antivírus: programa que permite detetar, anular e 
eliminar os vírus do computador. 
 

Assunto da mensagem: (Subject, em inglês) título 
da mensagem.  
 

Auscultadores: Dispositivo eletrónico que permite 
ouvir o som gravado. É um periférico de saída. 
 

Autor: indivíduo que fez ou criou alguma coisa.  
 

Avatar: representação gráfica de um utilizador em 

realidade virtual. O aspeto de um avatar depende  

da tecnologia utilizada e pode variar entre uma sim-
ples imagem e um sofisticado modelo em 3D. 
 

Backup: termo inglês que significa «cópia de segu-
rança». 
 

Banner: é o formato publicitário mais comum na 
Internet, muito usado na divulgação de sítios na In-
ternet que pagam para a sua inclusão. É criado para 
atrair um utilizador a um sítio através de um link. 
 

B-learning: abreviatura do termo inglês «Blended 
learning». Neste tipo de ensino coexiste o ensino pre-
sencial (na sala de aula) e o ensino a distância 
(através de uma plataforma de ensino e aprendiza-
gem - LMS).  
 

Blogue: os blogues podem ser definidos como um 
tipo de sítios em que os conteúdos são inseridos por 
ordem cronológica, sendo o mais recente o primeiro a 
aparecer no topo da página.  
 


