
Dicionário de termos da Internet  

Conheça as palavras do mundo virtual, as expressões usadas na Internet, dicionário de termos 

técnicos e siglas, o internetês. 

Introdução   

Muitas vezes nos deparamos com algumas palavras ou expressões técnicas usadas na Internet 

e não sabemos o significado. Podemos até deixar de fazer algo ou optar por algum 

procedimento errado em virtude desta falta de conhecimento. Pensando nisso, elaboramos 

uma relação dos termos mais utilizados na Internet.  

 

A 

Acesso - entrada num web site ou entrar na própria Internet através de uma conexão.  

Antivírus – Programa que detecta e elimina vírus de computador 

Attachment – Enviar um attachment significa anexar um arquivo a uma mensagem eletrônica 

e enviá-lo a alguém. 

 

B 

 

B2B - Significa business-to-business, em outras palavras, o comércio entre duas empresas 

através da Internet. 

Baixar - O mesmo que download, ou seja, trazer para seu computador um programa, um texto 

ou uma imagem. 

Backbone – Espinha dorsal das grandes redes de comunicação na Internet. Normalmente são 

conexões de alta-velocidade que interconectam redes regionais. 

Banco de Dados – Conjunto de informações relacionadas entre si, referentes a um mesmo 

assunto e organizadas de maneira útil, com o propósito de servir de base para que o usuário 

recupere informações, tire conclusões e tome decisões. 

Banda Larga - tipo de conexão rápida pela Internet.  
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Banner - É um anúncio de propaganda colocado num website (banner em inglês quer dizer 

estandarte). 

Baud - são os bits por segundo que trafegam na internet. Espécie de unidade de transferência 

de dados. 

Bit – A menor unidade de informação utilizada em informática. Corresponde a 0 (zero) ou 1 

(um), ligado/desligado, presença/ausência, etc.  

BitNet - rede da Internet, porém de conteúdo educacional. 

BMP - extensão de arquivos de imagem, também conhecida como bitmap. 

Bookmark – Tipo de agenda onde você guarda os endereços visitados na Internet, tornando 

fácil visitá-los novamente. São chamados de bookmarks/marcadores no Netscape e Favoritos 

no Internet Explorer.  

Bps – Significa bits por segundo. A velocidade do modem é expressa em quantos bits ele 

pode transferir por segundo. Quanto maior o número de bps, mais rápida é a velocidade do 

modem.  

Browser - mesmo que navegador, são os programas utilizados para acessar as páginas de 

Internet. Exemplos: Internet Explorer, Netscape Navigator,  Opera entre outros. 

Buffer - memória usado para liberar o processador por se tratar de memória de uso rápido e 

imediato. 

Byte - É um conjunto de 8 (oito) bits. Um byte é uma unidade que determina uma informação, 

que pode ser um caractere (letra) ou um código para um desenho na tela.  

 

C   

 

Cache – Quando navegamos na Internet os browsers armazenam as últimas imagens e 

páginas visitadas no cache, ou seja, guardam na memória. O espaço que a memória cache do 

browser ocupa no disco rígido do computador pode ser configurado.  

Chat - significa conversar pela Internet através de textos. 

Ciberespaço - denomina o espaço eletrônico onde as informações da Internet circulam. 

Compressão - mesmo que compactar um arquivo para que ele ocupe menos espaço no 

computador. Programas como o winzip são utilizados para tal procedimento. 

Comunidade virtual - pessoas com mesmos interesses que fazem parte de grupos na Internet. 

Cookie – São arquivos que contêm informações como nome e preferências dos visitantes de 

um website. Esta informação é fornecida por cada usuário em sua primeira visita ao site. O 



servidor registra a informação num arquivo e armazena no disco rígido do visitante. Assim, ao 

retornarmos ao site, a navegação será mais rápida, pois o servidor já terá a configuração das 

preferências do visitante.  

Crack - programas usados para quebrar a segurança de outros programas.  

 

D    

 

Dial - o mesmo que discar, ou seja, fazer a conexão com a Internet através de um provedor. 

DNS ( Domain Name Server ) - números que especificam os caminhos onde as páginas de 

internet se encontram. 

Domain ( Domínio ) - nome que vem após a @ dos endereços de e-mail. Designa também o 

próprio endereço de um site. 

Download - mesmo que baixar ou transferir dados de uma página para seu computador.  

DVD – O Digital Versatile Disc (disco digital versátil) tem o aspecto semelhante ao de um 

CD, mas sua capacidade de armazenamento é de sete a 14 vezes maior.  

 

E   

 

E-comerce (comércio eletrônico) – É a venda de produtos e serviços através da Internet.  

E-mail ou Eletronic Mail (correio eletrônico) – É o sistema para troca de mensagens de texto 

e arquivos de computador via Internet.  

Emular - imitação de um outro sistema. Os emuladores servem para simular outros sistemas 

ou até mesmo consoles de videogames. 

Encriptação - codificação de dados para o envio e recebimento em segurança. Somente quem 

envia e quem recebe possui o códigos da encriptação dos dados eletrônicos. 

Emoticons - carinhas com símbolos usados na Internet para expressar felicidade, tristeza e 

outros sentimentos. 

 

F    
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FAQ - Abreviação para Frequently Asked Questions (questões freqüentemente perguntadas). 

Arquivo de perguntas e respostas básicas sobre determinado assunto.  

Folder - mesmo que pasta, ou seja, local onde os arquivos são armazenados. 

Frame - partes de páginas de Internet onde ficam barras de rolagem. 

Freeware - programas de uso livre e gratuito pela Internet.  

FTP (File Transfer Protocol) – Significa protocolo de transferência de arquivos pela Internet. 

É o método padrão de enviar arquivos entre computadores pela Internet.  

 

G    

 

Gateway - Um computador que conecta uma rede a outra quando as duas redes utilizam 

protocolos diferentes.  

GIF - formato ou extensão de imagens muito utilizada em desenhos. 

Grupos de discussão - são os newsgroups, ou seja, fóruns de discussão onde pessoas do 

mesmo interesse entram para debater idéias.  

 

H    

 

Hacker - pessoas com muito conhecimentos de informática e Internet que invadem sistemas, 

quebram sistemas de segurança e modificam dados em computadores de outras pessoas. 

Help desk - serviço de auxílio técnico que os web sites oferecem aos usuários. 

Hiperlink - ligação entre páginas de internet. 

Hit - unidade que mede o número de visitações em páginas de Internet. Cada hit corresponde 

a uma visitação. 

Home banking - sistema de bancos onde as pessoas podem fazer transações bancárias através 

da Internet. 

Homepage - é a primeira página de um site, ou seja a página de entrada. 

Host - computador que hospeda os conteúdos de um site. 

HTML ( Hyper Text Markup Language ) - linguagem para a criação e visualização das 

páginas de Internet. 

HTTP  ( Hyper Text Transfer Protocol ) - protocolo usado para a transferência de dados na 

internet.  
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I    

 

Ícone - uma figura utilizada para acessar uma página ou um conteúdo específico de um site. 

ICQ - programa utilizado para conversas on line pela Internet. 

Interface - conjuntos de imagens e informações de um programa ou site. É o rosto do 

programa. 

Internauta - nome genérico para as pessoas que navegam pela Internet. 

Intranet - sistema parecido com a Internet, porém restrito aos funcionário de uma empresa. 

IP ( Internet Protocol) – É o protocolo da Internet, usado para identificar, localizar e 

estabelecer conexão entre computadores ligados à Internet. 

ISDN [RDSI] ( Integrated Services Digital Network ) - rede digital de transferência de dados, 

imagens, voz e sons pela Internet.  

 

J    

 

Java - linguagem de programação para páginas de Internet com recursos rápidos e avançados. 

JPEG - extensão ou formato de imagens. Muito comum em fotos que aparecem na Internet. 

 

K  

 

Kilobyte - Equivalente a 1.024 bytes e sua sigla é kb.    

 

L    

 

LAN - rede de computadores interligados por cabos. 

Link - ligação entre páginas de Internet ou imagens e textos. 

Login ou Logon - fazer acesso a Internet ou a uma página.  

 



M    

 

Midi - sistema de comunicação entre o computador e instrumentos musicais. 

Modem - aparelho que conectado à linha telefônica e um computador, possibilita a navegação 

pela Internet. 

MP3 - formato de músicas e sons que circulam pela Internet e que podemos armazenar no 

computador. 

Multimídia - conceito usado para designar a existência de imagens, sons, textos e animações 

em um programa. 

Mecanismo de busca - site utilizado como referência para buscar outros sites ou informações 

pela Internet. Exemplos : google, cade, yahoo, radaruol entre outros. 

 

N    

 

Navegação - visitar web sites da Internet e conhecer seus conteúdos. 

Netiqueta - regras de comportamento na Internet. 

Nickname - apelido ou codinome usado na Internet ou em sistemas.  

 

O    

 

On-line - significa estar conectado na Internet.  

 

P  

 

Pixel - ponto que forma as imagens na Internet. 

Protocolo - informações e procedimentos técnicos que possibilitam a transferência de dados 

pela rede. 

Provedor - empresa que disponibiliza o acesso aos usuários de Internet. Podem ser pagas ou 

gratuitas.  

 



R    

 

Reload ou Refresh - o mesmo que carregar novamente uma página de Internet. 

 

S    

 

Shareware - programas de computador que servem para demonstração. tem seus recursos 

limitados e costumam ter validade por um determinado período. 

Site - é o endereço das páginas de internet.  

SMTP - protocolo ou conjunto de informações utilizada. 

Software - sãos os programas que usados em computador servem para funções específicas. 

Spam - envio de e-mails em grandes quantidades.  

 

T    

 

TCP/IP - conjunto de dados que orientam a transferência de dados pela Internet. 

Trojan - também conhecido como cavalo de troia, são programas que pegam informações de 

um computador e enviam para outro sem autorização do primeiro. 

 

U    

 

Upload - enviar arquivos para ou servidor ou para outro computador. 

URL - endereço de uma página de internet. 

 

V    

 

VRML ( Virtual Reality Modeling Language ) - sistema que permite a visualização em três 

dimensões. 

Vírus de Computador - programas que danificam informações de um computador. 



 

W    

 

WAP - sistema que permite a comunicação e transferência de dados em sistemas sem fio 

como celulares e palmtops. 

Web - abreviação de www. 

Webmaster - pessoa responsável pela manutenção de um web site. 

Whois - banco de dados que possui informações sobre os endereços e dados técnicos dos web 

sites da Internet. 

WWW ( World Wide Web ) - rede de comunicação que permite o uso de imagens e textos na 

Internet. 

 


