
Apresentador
Notas de apresentação
Autorização para poder gravar esta sessão, para posterior consulta/divulgação interna.Indo ao encontro da solicitação de alguns colegas no sentido de desenvolvermos esta sessão de formação/informação nesta área da segurança informática, Nós docentes de grupo de informática 540/550, prontamente organizamos esta sessão que iremos levar a cabo.Vamos aqui apresentar alguns riscos/falhas de segurança informática e procurar de alguma forma de as procurar evitar.Os temas forma divididos por nós de modo a não tornarmos isto muito maçador. 



Apresentador
Notas de apresentação
O crime cibernético é uma atividade criminosa que visa ou usa um computador, uma rede de computadores ou um dispositivo em rede.A maioria dos crimes cibernéticos são cometidos por criminosos cibernéticos ou hackers que desejam ganhar dinheiro. Um crime cibernético pode ser praticado por um individuo, como ato isolado, mas também poderá envolver organizações.Alguns cibercriminosos são organizados, usam técnicas e programações avançadas e tecnicamente são altamente qualificados. Outros poderão ser hackers com pouca experiência, igualmente mal intencionados.Raramente o cibercrime visa danificar computadores por outras razões que não o lucro ilícito. Há no entanto ataques que visam motivos políticos ou pessoais.
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Os TOP+ …

• Fraude por e-mail e pela Internet.

• Fraude de identidade, quando informações pessoais são roubadas e usadas.

• Roubo de dados financeiros ou relacionados com pagamento de cartões.

• Roubo e venda de dados corporativos.

• Extorsão cibernética, que exige dinheiro para impedir o ataque ameaçado.

• Ataques de ransomware, um tipo de extorsão cibernética.

• Cryptojacking, quando hackers exploram criptomoedas usando recursos que não possuem.

• Espionagem cibernética, quando hackers acessam dados do governo ou de uma empresa.
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Link do Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1dUp8-uioyGswuG7pHTK8CqO0MhaHNkWe/view?usp=sharing



Links:

• Vídeo Falsa Identidade: 
https://drive.google.com/file/d/1dUp8-
uioyGswuG7pHTK8CqO0MhaHNkWe/view?usp=sharing
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