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Capítulo 6 
 
 
Perguntas de revisão 
 
6.1 Quais são os mecanismos gerais que um malware pode usar para se propagar? 
 
6.2 Quais são as categorias gerais de cargas úteis que um malware pode transportar? 
 
6.3 Quais são as fases de operação típicas de um vírus ou verme? 
 
6.4 Quais mecanismos um vírus pode usar para se esconder? 
 
6.5 Qual é a diferença entre vírus de código de máquina executável e vírus de macro? 
 
6.6 Quais são os meios que um verme pode usar para acessar sistemas remotos para 
se propagar? 
 
6.8 O que é uma “bomba lógica”? 
 
6.9 Qual é a diferença entre uma backdoor, um bot, um keylogger, um spyware e um 
rootkit? Eles podem estar presentes no mesmo malware? 
 
 
Problemas 
 
6.7 Considere que você encontrou um cartão de memória USB no estacionamento do 
seu local de trabalho. Quais ameaças esse cartão poderia representar ao seu 
computador de trabalho se você o inserir nele e examinar seu conteúdo? Em 
particular, considere se cada um dos mecanismos de propagação de malware que 
discutimos poderia usar tal cartão de memória para transporte do malware. Quais 
medidas você poderia adotar para mitigar essas ameaças e determinar com 
segurança o conteúdo do cartão de memória? 
 
6.8 Suponha que você perceba que o PC que usa em casa está respondendo muito 
lentamente a requisições de informações durante sua navegação em rede. Em 
seguida, você observa ainda mais que seu roteador de acesso à rede mostra altos 
níveis de atividade de rede, ainda que você tenha fechado o seu cliente de e-mail, 
navegador da Web e outros programas que acessam a rede. Quais tipos de malware 
poderiam causar esses sintomas? Discuta como o malware poderia ter conseguido 
acesso ao seu sistema. Quais providências você poderia tomar para verificar se isso 
ocorreu? Se você realmente identificar um malware no seu PC, como poderia retorná-
lo a uma operação segura? 
 
6.11 Suponha que você receba um e-mail que parece ter vindo de um gerente sênior 
em sua empresa, cujo assunto indica que ele se refere a preocupações com um 
projeto no qual você está trabalhando. Quando abre o e-mail, vê que ele pede que 
você leia o comunicado de imprensa revisado anexo, fornecido como documento PDF, 
para verificar se todos os detalhes estão corretos antes de a administração liberá-lo. 



Quando você tenta abrir o PDF, aparece uma caixa de diálogo denominada “Executar 
Arquivo” no programa de visualização, indicando que “o arquivo e sua aplicação de 
visualização estão configurados para ser executados por esse arquivo PDF”. Na seção 
dessa caixa de diálogo identificada como “Arquivo” há várias linhas em branco e 
finalmente o texto “Clique no botão ‘Abrir’ para ver esse documento”. Você também 
observa que há uma barra de rolamento vertical visível para essa região. Que tipo de 
ameaça isso poderia representar para o seu sistema computacional caso você 
realmente selecionasse o botão “Abrir”? Como você poderia verificar as suas 
suspeitas sem ameaçar o seu sistema? A que tipo de ataque esse tipo de mensagem 
está associado? Quantas pessoas provavelmente receberam esse e-mail específico?” 
 
 
 
Capítulo 7 
 
 
Perguntas de revisão 
 
7.1 Defina o que é um ataque de negação de serviço (DoS). 
 
7.2 Quais tipos de recursos são visados em tais ataques? 
 
7.3 Qual é a meta de um ataque de inundação? 
 
7.4 Quais tipos de pacotes são comumente usados para ataques de inundação? 
 
7.5 Por que muitos ataques de DoS usam pacotes com endereços de origem 
falsificados? 
 
7.6 Defina um ataque de negação de serviço distribuído (DDoS). 
 
7.7 Qual arquitetura um DDoS normalmente usa? 
 
7.8 Defina o que é um ataque de reflexão. 
 
7.9 Defina o que é um ataque de amplificação. 
 
7.11 Quais defesas são possíveis contra ataques de inundação não envolvendo 
endereços de origem falsificados? Esses ataques podem ser inteiramente evitados? 
 
7.12 Quais defesas são possíveis contra ataques de falsificação de TCP SYN? 
 
7.14 Quais defesas são possíveis para impedir que os sistemas de uma organização 
sejam usados como intermediários em um ataque de amplificação? 
 
7.15 Quais providências devem ser tomadas quando um ataque de DoS é detectado? 
 
 
Problemas 
 
7.1 Para implementar o ataque de inundação DoS clássico, o atacante deve gerar um 
volume de pacotes suficientemente grande para ultrapassar a capacidade do enlace 
até a organização visada. Considere um ataque que usa pacotes de requisição de eco 
(ping) ICMP de 500 bytes de tamanho (sem contar o custo adicional de 
enquadramento). Quantos desses pacotes por segundo o atacante deve enviar para 



inundar uma organização-alvo usando um enlace de 0,5 Mbps? Quantos por segundo 
se o atacante usar um enlace de 2 Mbps? E com um enlace de 10 Mbps? 
 
7.2 Usando um ataque de falsificação de TCP SYN, o atacante visa inundar a tabela 
de requisições de conexão TCP em um sistema, de modo que ele não consiga 
responder a requisições de conexão legítimas. Considere um sistema servidor com 
uma tabela para 256 requisições de conexão. Esse sistema tentará reenviar o pacote 
SYN-ACK cinco vezes quando não receber um pacote ACK em resposta, em 
intervalos de 30 segundos, antes de remover a requisição de sua tabela. Considere 
que nenhuma contramedida adicional é usada contra esse ataque e que o atacante 
preencheu essa tabela com uma inundação inicial de requisições de conexão. A que 
taxa o atacante deve continuar a enviar requisições de conexão TCP a esse sistema 
de modo a garantir que a tabela permaneça cheia? Supondo que o pacote TCP SYN 
tenha 40 bytes de tamanho (sem contar o custo adicional de enquadramento), quanta 
largura de banda o atacante consome para dar continuidade a esse ataque? 
 
7.3 Para implementar um ataque de amplificação de DNS, o atacante deve acionar a 
criação de um volume suficientemente grande de pacotes de resposta DNS vindos do 
intermediário para ultrapassar a capacidade do enlace até a organização visada. 
Considere um ataque no qual os pacotes de resposta DNS tenham 500 bytes de 
tamanho (sem contar o adicional de quadro). Quantos desses pacotes por segundo o 
atacante deve acionar para inundar uma organização visada usando um enlace de 0,5 
Mbps? Um enlace de 2 Mbps? Ou um enlace de 10 Mbps? Se o pacote de requisição 
DNS até o intermediário tiver 60 bytes de tamanho, quanta largura de banda o 
atacante consome para enviar a taxa de pacotes de requisição DNS necessária para 
cada um desses três casos? 
 
 


