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Capítulo 1 
 
 
Perguntas de revisão 
 
1.1 Defina segurança de computadores. 
 
1.2 O que é arquitetura de segurança OSI? 
 
1.3 Qual é a diferença entre ameaças à segurança passivas e ativas? 
 
1.4 Liste e defina brevemente categorias de ataques passivos e ativos à segurança de 
redes. 
 
1.5 Liste e defina brevemente categorias de serviços de segurança. 
 
1.6 Liste e defina brevemente categorias de mecanismos de segurança. 
 
 
Problemas 
 
1.1 Considere um caixa eletrônico (ATM) no qual usuários fornecem um número de 
identificação pessoal (PIN) e um cartão para acessar sua conta bancária. Dê 
exemplos de requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade associados 
ao sistema e, em cada caso, indique o grau de importância do requisito. 
 
1.4 Para cada um dos seguintes ativos, atribua um nível de impacto baixo, moderado 
ou alto para a perda de confidencialidade, disponibilidade e integridade, 
respectivamente. Justifique suas respostas. 
a. Uma organização que gerencia informações públicas em seu servidor Web. 
b. Uma organização policial que gerencia informações investigativas extremamente 
sensíveis. 
c. Uma organização financeira que gerencia informações administrativas rotineiras 
(informações não relacionadas com privacidade). 
d. Um sistema de informação usado para grandes aquisições em uma empreiteira 
contém informações contratuais pré-licitação sensíveis, bem como informações 
administrativas rotineiras. Avalie o impacto para os dois conjuntos de dados 
separadamente e para o sistema de informação como um todo. 
e. Uma usina de energia elétrica contém um sistema SCADA (Supervisory Control and 
Data Acquisition) que controla a distribuição de energia elétrica para uma grande 
instalação militar. O sistema SCADA contém dados de sensores adquiridos em tempo 
real, bem como informações administrativas rotineiras. Avalie o impacto para os dois 
conjuntos de dados separadamente e para o sistema de informação como um todo. 
 
 
 
  



Capítulo 2 
 
 
Perguntas de revisão 
 
2.1 Quais são as componentes essenciais de uma cifra simétrica? 
 
2.2 Quantas chaves são necessárias para duas pessoas se comunicarem usando uma 
cifra simétrica? 
 
2.3 Quais são os dois principais requisitos para a utilização segura de cifração 
simétrica? 
 
2.4 Liste três abordagens para autenticação de mensagens. 
 
2.5 O que é um código de autenticação de mensagens? 
 
2.7 Quais propriedades uma função de hash deve ter para ser útil para a autenticação 
de mensagens? 
 
2.8 Quais são os principais componentes de um criptossistema de chave pública? 
 
2.9 Liste e defina brevemente três usos de um criptossistema de chave pública. 
 
2.10 Qual é a diferença entre uma chave privada e uma chave secreta? 
 
2.11 O que é uma assinatura digital? 
 
2.12 O que é um certificado de chave pública? 
 
2.13 Como a criptografia de chave pública pode ser usada para distribuir uma chave 
secreta? 
 
 
Problemas 
 
2.1 Suponha que alguém sugira o seguinte modo de confirmar que você e ele estão de 
posse da mesma chave secreta. Você cria uma cadeia de bits aleatória do 
comprimento da chave, calcula a operação de XOR sobre ela e a chave, e envia o 
resultado pelo canal. O seu parceiro aplica XOR ao bloco entrante e à chave (que 
deve ser a mesma chave que você tem) e a envia de volta. Você verifica e, se o que 
receber for a sua cadeia aleatória original, você verificou que o seu parceiro tem a 
mesma chave secreta, embora nenhum dos dois tenha transmitido a chave em 
momento algum. Há uma falha nesse esquema? 
 
2.5 Neste problema compararemos os serviços de segurança que são providos por 
assinatura digital (DS) e códigos de autenticação de mensagem (MAC). Consideramos 
que Oscar pode observar todas as mensagens enviadas de Alice para Bob e vice-
versa. Oscar não conhece qualquer das chaves, exceto a chave pública no caso da 
DS. Diga se e como (i) DS e (ii) MAC protegem contra cada ataque. O valor de auth(x) 
é computado com uma DS ou com um algoritmo MAC, respectivamente. 
a. (Integridade de mensagem) Alice envia uma mensagem x = “Transfira $1.000 para 
Mark” às claras e também envia auth(x) a Bob. Oscar intercepta a mensagem e 
substitui “Mark” por “Oscar”. Bob detectará isso? 



b. (Repetição) Alice envia uma mensagem x = “Transfira $1.000 para Oscar” às claras 
e também envia auth(x) a Bob. Oscar observa a mensagem e a assinatura e as envia 
100 vezes a Bob. Bob detectará isso? 
c. (Autenticação de remetente com terceiro trapaceiro) Oscar afirma que enviou 
alguma mensagem x com um valor de auth(x) válido a Bob, mas Alice afirma o 
mesmo. Bob pode esclarecer a questão em qualquer dos casos? 
d. (Autenticação com trapaça de Bob) Bob afirma que recebeu uma mensagem x com 
assinatura válida auth(x) de Alice (por exemplo, “Transfira $1.000 de Alice para Bob”), 
mas Alice afirma que nunca enviou tal mensagem. Alice pode esclarecer essa questão 
em qualquer dos casos? 
 
2.6 Suponha que H(m) seja uma função de hash resistente a colisão que mapeia uma 
mensagem de comprimento de bits arbitrário para um valor de hash de n bits. É 
verdade que, para todas as mensagens x, x’ com x ≠ x’, temos ? Explique a sua 
resposta. 
 
 
 
Capítulo 3 
 
Perguntas de revisão 
 
3.1 Em termos gerais, quais são os quatro meios de autenticação da identidade de um 
usuário? 
 
3.2 Liste e descreva brevemente as principais ameaças ao sigilo de senhas. 
 
3.3 Cite duas técnicas comumente usadas para proteger um arquivo de senhas. 
 
3.4 Liste e descreva brevemente quatro técnicas comuns para selecionar ou atribuir 
senhas. 
 
3.5 Explique a diferença entre um cartão de memória simples e um smart card. 
 
3.6 Liste e descreva brevemente as principais características físicas usadas para 
identificação biométrica. 
 
3.7 No contexto da autenticação biométrica de usuários, explique os termos registro, 
verificação e identificação. 
 
3.8 Defina as expressões taxa de falsa correspondência e taxa de falsa não 
correspondência, e explique a utilização de um limiar em relação a essas duas taxas. 
 
3.9 Descreva o conceito geral de um protocolo de desafio/resposta. 
 
 
Problemas 
 
3.2 Uma tentativa anterior de forçar usuários a usar senhas menos previsíveis envolvia 
senhas fornecidas por computador. As senhas tinham oito caracteres de comprimento 
e eram tiradas do conjunto de caracteres formado por letras minúsculas e dígitos. 
Cada senha era geradas por um gerador de números pseudoaleatórios com 2^15 
possíveis valores iniciais. Usando a tecnologia da época, o tempo exigido para 
pesquisar todas as cadeias de caracteres de comprimento oito em um alfabeto de 36 



caracteres era de 112 anos. Infelizmente, isso não reflete verdadeiramente a real 
segurança do sistema. Explique o problema. 
 
3.3 Considere que senhas sejam selecionadas como combinações de quatro 
caracteres provenientes de um alfabeto de 26 caracteres. Suponha que um adversário 
consiga testar senhas à taxa de uma por segundo. 
a. Considerando que não haja qualquer realimentação para o adversário até que cada 
tentativa seja concluída, qual é o tempo esperado para descobrir a senha correta? 
b. Considerando que a realimentação ao adversário sinalize um erro a cada caractere 
incorreto digitado, qual é o tempo esperado para descobrir a senha correta? 
 
3.8 Dissemos que a inclusão de sal no esquema de senha do UNIX aumenta a 
dificuldade de adivinhação por um fator 4.096. Porém, o sal é armazenado na forma 
de texto às claras juntamente com a senha em texto cifrado correspondente. Por 
conseguinte, esses dois caracteres são conhecidos pelo atacante e não precisam ser 
adivinhados. Por que se afirma que o sal aumenta a segurança?  
 
 
 
Capítulo 4 
 
Perguntas de revisão 
 
4.1 Defina brevemente as diferenças entre DAC e MAC. 
 
4.2 Como o RBAC pode ser comparado ao DAC e ao MAC? 
 
4.3 Liste e defina as três classes de sujeitos em um sistema de controle de acesso. 
 
4.4 No contexto de controle de acesso, qual é a diferença entre um sujeito e um 
objeto? 
 
4.5 O que é direito de acesso? 
 
4.8 Defina brevemente os quatro modelos RBAC_0, RBAC_1, RBAC_2 e RBAC_3. 
 
4.9 Liste e defina os quatro tipos de entidades em um modelo-base do sistema RBAC. 
 
4.10 Descreva três tipos de restrições a hierarquia de papéis. 
 
 
Problemas 
 
4.6 No modelo tradicional de acesso a arquivo do UNIX os sistemas UNIX proveem 
uma configuração padrão para arquivos e diretórios recentemente criados, que o 
proprietário pode mudar mais tarde. O padrão é tipicamente dar acesso total ao 
proprietário, combinado com um dos seguintes modos: nenhum acesso para grupo e 
outros, acesso de leitura/execução para grupo e nenhum para outros ou acesso de 
leitura/execução para ambos, grupo e outros. Discuta brevemente as vantagens e 
desvantagens de cada um desses casos, incluindo um exemplo de tipo de 
organização na qual cada um seria adequado. 
 
4.7 Considere contas de usuário em um sistema com um servidor Web configurado 
para prover acesso a áreas de usuários na Web. Em geral, isso usa um nome de 
diretório padrão, como “public_html”, no diretório home de um usuário. Assim, caso 



esse diretório exista para um usuário, ele atua como a área Web daquele usuário. 
Todavia, para permitir ao servidor Web acesso às páginas nesse diretório, o servidor 
deve ter no mínimo acesso de busca (execução) ao diretório home de um usuário, 
acesso de leitura/execução ao diretório Web e acesso de leitura a páginas Web nesse 
diretório. Considere a interação desse requisito com os casos que você discutiu no 
problema anterior. Quais são as consequências desse requisito? Observe que um 
servidor Web tipicamente executa como usuário especial e em um grupo que não é 
compartilhado com a maioria dos usuários no sistema. Há algumas circunstâncias 
quando executar tal serviço Web é simplesmente inadequado? Explique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


