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Desafio SeguraNet 2017/18 – Predadores Online dirigido a alunos do 3.º Ciclo 
 
 

1. Observa a seguinte tira de Banda Desenhada SeguraNet: 
 

 
 
Que atitude deveria ter a mãe da Ana relativamente à publicação de fotografias 
de menores? 
Escolhe uma das seguintes opções: 

a) Não se devem publicar fotografias de menores na Internet, porque estas 
podem ser utilizadas por predadores online. 

b) Pode publicar fotografias de menores, desde que sejam apenas os 
amigos a conseguirem visualizá-las. 

c) Pode publicar fotografias de menores, desde que estas não sejam 
comprometedoras. 

d)  Pode publicar fotografias de menores livremente porque a Internet é um 
espaço seguro. 
 
 

2. Observa a imagem:  
 

A Ana acabou de preencher o seu 
perfil numa rede social. A amiga não 
concorda com algumas das 
informações que ela disponibilizou, 
porque acha que estas podem 
comprometer a sua segurança. Que 
informações deve a Ana retirar do seu 
perfil para garantir a sua segurança? 
Escolhe uma das seguintes opções: 

a) Fotografias pessoais e de 
família. 

b) A sua morada e número de 
telefone. 

c) Nome da escola que frequenta.  
d) Todas as opções anteriores. 
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3. Observa a imagem: 
 
A Ana, que pertence a uma banda, 
tem conversado no chat com 
membros do seu clube de fãs. Um 
deles sugeriu um encontro. O que 
deve ela fazer? 
Escolhe uma das seguintes opções: 

a) Recusar o pedido porque não 
conhece pessoalmente esse 
rapaz. Pode tratar-se de um 
predador e, assim, está a 
colocar-se em risco. 

b) Encontrar-se com ele sem 
qualquer problema sendo do 
clube de fãs de certeza que é 
de confiança.  

c) Combinar um encontro a dois 
num sítio à escolha dele.  

d) Todas as opções anteriores. 
 
 
 
 
 
 

4. Visualiza o seguinte vídeo: 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lIo88U-Xy_Y&feature=youtu.be 
 
 
Que conselho darias às duas amigas de modo a evitar este risco? 
 
Escolhe uma das seguintes opções:  

a) Deveriam partilhar fotografias em fato de banho. 
b) Deveriam partilhar as fotografias em fato de banho apenas com amigos 

das redes sociais. 
c) Evitar partilhar fotografias suas na Internet. 
d) Todas as opções anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lIo88U-Xy_Y&feature=youtu.be
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5. O Luís subscreveu um grupo de fãs da sua banda favorita numa rede social. 
Apesar de não conhecer pessoalmente os outros subscritores, fez aí grandes 
amigos. No próximo fim de semana, a banda vai atuar em Lisboa. Porém, o 
Luís não tem dinheiro suficiente nem para pagar a viagem até Lisboa nem para 
o bilhete de entrada. Lamentou-se deste facto no grupo e o António ofereceu-
se para lhe dar boleia. Como não conhece pessoalmente esse "amigo", o Luís 
está indeciso. O que deve ele fazer? 
Escolhe uma das seguintes opções:  

a) Aceitar a boleia do António, porque é a única maneira de poder assistir 
ao concerto. 

b) Recusar a boleia do António, porque não o conhece pessoalmente. Esse 
“amigo” poderá ser um predador. 

c) Aceitar a boleia do António, de certeza que é uma pessoa de confiança. 
d) Todas as opções anteriores. 

 


