
DICAS DE TI
Orientações para criação de senhas seguras



As dicas a seguir ajudam os usuários que
não têm uma ideia de como criar as suas
senhas, facilitando a memorização e
dificultando o acesso de invasores ou
outros tipos de manipulação.

Estas orientações valem
apenas para a criação de
senhas, não inibindo o
risco do seu dispositivo ser
invadido e sua senha ser 

capturada, portanto
mantenham sempre seus
dispositivos protegidos.



IMPORTANTE

Lembre-se que não recomendamos
a cópia dos exemplos a seguir, pois
são dicas e orientações para você
criar as suas senhas fortes e
seguras, pessoais e intransferíveis.



Você pode criar um padrão no qual apenas você consegue identificar,
facilitando a forma de memorizar as senhas que você utiliza.

Exemplo:
Digamos que você mora no Rio de Janeiro, você pode usar
abreviações nos seguintes formatos:

Rdj
Rjan
Rij
Neiro
Aneiro
ou outro que você preferir e que seja fácil lembrar.

Senhas alfanuméricas



Se for necessário adicionar
números na senha, você
pode colocar uma sequência
de número que estão
próximos entre eles no seu
dispositivo, podendo repetir.



EXEMPLO:

Estas sequências de números estão lado a lado
em seu teclado, facilitando a memorização.

3443
2233
4545
2121
6556



Caso também seja necessário
adicionar caracteres especiais,
você pode utilizar o mesmo
exemplo dos números,
bastando apenas acionar a
tecla SHIFT do seu teclado, o
que facilita a digitação da
senha e da sua memorização.



Exemplo:

#$$#
@@##
$%$%
@!@!
¨%%¨ 

Estas sequências de
símbolos são as
mesmas teclas dos
números do exemplo
anterior, sendo apenas
acionada a tecla SHIFT.



Quando a senha for de
alguma assinatura de
serviços, você pode utilizar
o nome da empresa como
chave de mudança para
todas as suas senhas,
assim você terá um padrão
de senhas seguras e
facilidade de lembrar.



Exemplo: Se você usa a Netflix,
podemos utilizar algumas

abreviações:
NT
NX
NF

ou outras que você lembre depois.

Agora vamos criar a nossa
senha com base nos exemplos:

 
Rdj3443#$$#NF

 



Se você possuir uma conta em
banco, ou qualquer outra instituição
que precisa de senhas alfanuméricas
com números e símbolos, basta
trocar o final da senha mantendo o
seu padrão restante.



EXEMPLO:

Caixa Econômica Federal
CX

CXF
CF

A senha ficaria:
Rdj3443#$$#CX



As senhas numéricas são utilizadas
principalmente em instituições
financeiras, nas quais utilizamos os
recursos que os bancos fornecem, tais
como: Caixa Rápido, Transferências e
Pagamentos via PIX, acesso aos sites
(Internet Banking), dentre outros. 

Senhas numéricas



Os dispositivos bancários (caixas
eletrônicos) possuem teclado
numérico e, com isto, fica mais
rápido digitar a senha.

Por ser apenas numérico, é comum
criarmos senhas com números
conhecidos e sequenciais, como
por exemplo: 123456.

Atualmente existem 23 milhões de pessoas
com esta senha (Fonte - National Cyber
Security Center – Reino Unido).



Para dificultar o acesso
indevido a este tipo de
senha numérica,
podemos utilizar o
mesmo exemplo
apresentado nas Senhas
Alfanuméricas.

Você pode colocar os dias de
nascimento de pessoas próximas
para facilitar a memorização.

Dia do aniversário meu 20
Dia do aniversário da mãe 15
Dia do aniversário do pai 14
Dia do aniversário filha,
sobrinho, avô, avó 17

Você pode usar também o mês ou
os 2 dígitos do ano de nascimento.

Exemplo:



Você precisa memorizar estes números e em seguida tenha como
padrão somar 1 em cada dia de nascimento, com isto apenas você
terá o padrão podendo ser +1, +2, +3

Neste caso teremos a seguinte senha:

20+1 = 21
15+1 = 16
14+1 = 15
17+1 = 18

Senha 21161518



Outra forma de criar senhas
numéricas é utilizar o teclado
para memorizar a ordem dos
números, utilizando os dedos
como referência no teclado.

Exemplo:
21902190
23892389
45784578



Estes exemplos são simples de
digitar e memorizar, pois
podemos considerar a memória
muscular, já que são as
posições dos dedos que nos
ajudam a lembrar das senhas.




