
PROPOSTA DE LEITURA E ANÁLISE DO LIVRO



A internet abriu um autêntico mundo paralelo que transformou muito a vida, 

mas pode pôr em perigo quem a utiliza e ocasionar sérios prejuízos aos indi-

víduos ou às organizações. Para os evitar, é importante que as pessoas conhe-

çam os riscos da utilização da internet e assumam comportamentos que lhes 

assegurem proteção.

Com o livro Armadilha Digital, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada procuram 

alertar os seus leitores para alguns dos riscos da utilização da internet. 

Trata-se de uma história ficcionada, mas com uma base verídica pois recons-

titui práticas criminosas que lhes foram relatadas pelo Dr. Carlos Cabreiro, 

diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade 

Tecnológica da Polícia Judiciária. 

SUGESTÕES PARA ORIENTAR A REFLEXÃO INDIVIDUAL,  
O CONVITE À ESCRITA, OU O DEBATE NA SEQUÊNCIA DA LEITURA  
DE CADA CAPÍTULO OU CONJUNTO DE CAPÍTULOS

Capítulo 1 • O final do workshop  

Capítulo 2 • Na esplanada do Barcelona
•	 A	partir	da	informação	disponibilizada	nos	dois	primeiros	capítulos,	como	

podem ser caracterizadas as personagens Beatriz e Zé Gonzaga?

•	 Estas	personagens	tornam-se	suficientemente	interessantes	para	

incentivarem o leitor a prosseguir na leitura do livro? Porquê?

•	 Que	outros	elementos	dos	dois	primeiros	capítulos	podem	suscitar	 

a curiosidade dos leitores para a história?

Capítulo 3 • Conversa de irmãos
•	 Com	base	no	diálogo	apresentado	neste	capítulo,	será	possível	formar	uma	

ideia acerca do relacionamento entre os irmãos Abel e Aline e acerca do 

clima afetivo na família?

Capítulo 4 • Aproximações
•	 Com	base	na	situação	apresentada	no	capítulo	4,	as	atitudes	de	Beatriz	e	as	

de Zé Gonzaga podem considerar-se naturais ou levantam alguma suspeita?



Capítulo 5 • Imprevistos no concerto
•	 Que	hipóteses	ocorrem	ao	leitor	para	explicar	a	falsificação	de	bilhetes?

Capítulo 6 • Um viking

Capítulo 7 • Bilhetes clonados

Capítulo 8 • Pirataria informática
•	 Como	se	podem	explicar	as	situações	que	lesaram	as	empresas	de	Aline	 

e de Abel?

•	 O	que	permitiu	evitar	o	prejuízo	da	empresa	de	Abel?

Capítulo 9 • Arrendamento local
•	 O	que	pode	justificar	o	desaparecimento	de	Zé	Gonzaga?

Capítulo 10 • Ataque às contas bancárias
•	 Como	se	devem	encarar	pedidos	de	resgate	e	como	se	deve	proceder	 

neste tipo de situações?

Capítulo 11 • Uma pista
•	 Qual	é	a	nova	pista	que	surge	no	final	deste	capítulo?

Capítulo 12 • Estratégias de hacker
•	 O	livro	Armadilha Digital transmite alertas úteis para a vida dos leitores? 

Quais?

Parte Final • Riscos e perigos da internet
•	 Entre	os	riscos	e	perigos	que	são	apresentados	quais	parecem:

– Mais graves

– Mais frequentes

– Mais fáceis de evitar

•	 Selecionar	as	duas	recomendações	mais	úteis	extraídas	do	livro	 

Armadilha Digital.



Os livros da coleção Seguros e Cidadania – Um perito em busca da verdade, 

Encontro Acidental, Armadilha Digital, Alerta Máximo, Talvez uma App – desti-

nam-se especialmente aos alunos do 3.º ciclo.

Foram concebidos para proporcionar informações sobre temas atuais e para 

suscitar o debate acerca de questões relevantes na Educação para a Cidadania.


