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- Não use o computador para prejudicar as pessoas.
- Não interfira no trabalho de outras pessoas.
- Não se intrometa nos arquivos alheios.
- Não use o computador para roubar.
- Não use o computador para obter falsos testemunhos.

Guia

- Não use nem copie softwares pelos quais não pagou.
- Não use os recursos de computadores alheios sem

SeguraNet

pedir permissão.
- Não se aproprie de ideias que não são suas.
- Pense nas consequências sociais causadas pelo que
escreve.
- Use o computador de modo que demonstre conside-
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Conviver na Internet
Netiqueta

Os símbolos expressivos

Siglas mais usadas on-line

As regras de convívio, na Internet, são vulgarmente
conhecidas por Netiqueta, uma palavra que resulta
da combinação das palavras Internet e Etiqueta.

Dado que muitas vezes é difícil transmitir emoções, intenções
ou tom, apenas com o texto, os primeiros utilizadores da Internet criaram símbolos expressivos, ou emotions, que são expressões faciais virtuais criadas a partir de caracteres do teclado, tal como a vírgula e o parêntesis curvos. Aqui estão alguns
exemplos dos símbolos mais utilizados:

A maioria dos utilizadores da Internet usam as famosas siglas para comunicarem. Deste modo economizam tempo ao teclar com os seus contactos. Uma vez
que falamos mais rápido do que escrevemos, usando
siglas reduzimos as frases mais comuns para algumas
letras simples. Eis algumas das siglas mais usadas:

Estas regras têm como objectivo evitar malentendidos na comunicação com recurso à Internet.
Aqui ficam alguns conselhos úteis:

•

:-) Feliz ou a brincar

• Tratar os outros como gostaríamos de ser tratados.

•

:-)))) Muito feliz ou rir às gargalhadas

• Ter consciência de que existe uma pessoa como
receptora da mensagem.

•

;-) A piscar o olho

• ASAP (As Soon As Possible - O mais depressa possível)

•

:-( Triste

• BBL (Be Back Later - Volto mais tarde)

•

:-| Ambivalente

• BRB (Be Right Back - Volto já)

• Permanecer sempre calmo, especialmente se alguém nos ofender (ou se acharmos que nos ofenderam).

•

:-o Surpreendido ou preocupado

• BTW (By The Way - A propósito)

•

:-x Sem dizer nada

• G2G (Got To Go - Tenho de sair)

• Evitar as MAIÚSCULAS, pois alguns utilizadores
entendem isto como "gritar".

•

:-p Com a língua de fora (normalmente a brincar)

•

:-D Rindo muito

•

-_- Amuado

•

(^_^)/ Allo, está lá?

•

:’-~) Chorar de alegria

• Evitar discussões prolongadas e pessoais.

•

‘‘ ) Sorriso

• Verificar a ortografia das mensagens.

•

: ]]] Sorriso

• Nas salas de chat, não interromper os outros e falar
apenas do tópico em discussão.

•

^*_*^ Retribuir o sorriso

•

(hmmm)Ooo..:-) Pensamentos felizes

• Adoptar um comportamento adequado ao espaço
em que nos encontramos.
• Ser tolerante ante os erros das outras pessoas.

• Não utilizar linguagem inadequada ou ofensiva.
• Não enviar ou reencaminhar correio electrónico
publicitário.
• Não divulgar/expor o e-mail de outrem na nossa
correspondência electrónica. Usar, sempre que se
justifique, o campo BCC.

• Seguir as mesmas regras de bom comportamento
que usamos na vida real.

• AFAIK (As Far as I Know - Que eu saiba)

• LOL (Laughing Out Loud - Gargalhada)
• OIC (Oh, I See – Agora, percebo)
• CUL (See You Later - Até logo)
• RUOK (Are You OK? - Estás bem?)
• ROFLOL (Roling On The Floor Laughing Out Loud
- Rolando no chão de tanto gargalhar)
• TIA (Thanks In Advance - Agradeço desde já)
• JK (Just Kidding - Estava a brincar)
• TTFN (Ta-Ta For Now - Até já)
• TTYL (Talk To You Later - falo contigo mais tarde

