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1. Observe as figuras abaixo representa um tipo de ataque com comprometimento de 
um objetivo de segurança: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responda, em cada um dos cenários a seguir, qual das figuras acima representa o 
cenário descrito. Explique sucintamente sua escolha. 
 
Cenario 1: Um servidor de e-mail armazena em claro as comunicações entre dois 
usuários de e-mail, de modo que o administrador do sistema é capaz de ler todas as 
conversas (e-mails trocados) entre esses usuários. 
 
Cenário 2: Uma pequena empresa funciona em uma sala comercial e todos os 
colaboradores usam uma conexão wi-fi por meio de um roteador para acessar os 
servidores de bancos de dados com informações comerciais. Um atacante conseguiu 
acessar remotamente o roteador e reconfigurá-lo, mudando a senha e impedindo que 
os colaboradores acessassem o roteador. 
 
Cenário 3: Um sistema controle de portão recebe um comando criptografado para abrir 
a porta de uma garagem. Um atacante usou um equipamento de comunicação sem-fio 
para monitorar os comandos enviados pelo controle remoto. Em um momento 
posterior, o atacante enviou tais comandos e a garagem abriu. 
 
Cenário 4: Um sistema bancário recebe comandos de transações bancárias onde o 
apenas o campo “valor” é um campo numérico de 8 bytes criptografados. Um atacante 
é capaz de acessar um equipamento por onde trafega tal pacote e modifica o campo 
valor substituindo-o por um número aleatório. Ao ser descriptografado, tal número 
aleatório dá origem a outro número e o pacote é aceito como válido, levando à 
execução de uma transação com valor incorreto. 
 
 

Figura	1:	comprometimento	da	
confidencialidade	

Figura	4:	comprometimento	
da	disponibilidade	

Figura	2:	comprometimento	
da	integridade	

Figura	3:	comprometimento	da	
autenticidade	



 
2. Explique a diferença entre serviço de segurança e mecanismo de segurança. 
 
3. Explique a figura abaixo. Do que ela se trata? 

 
 
4. Explique a diferença entre um código de autenticação de mensagem (MAC) e uma 
assinatura digital. Em que cenários seria apropriado usar assinatura digital, mas não 
um MAC? 
 
5. Explique como funciona um esquema de envelope digital. Use a figura abaixo como 
um guia.  

 
 
6. Descreva sucintamente o que é: 
- hash criptográfico 
- cifra de bloco 
- cifra de chave pública 
 
7. Explique o que é “evasão” e quais estratégias podem ser usadas por um malware 
para conseguir evasão. 
 
8. O que é um ataque de “reflexão”? Quais protocolos de aplicação são mais 
suscetíveis a este tipo de ataque – aqueles baseados em TCP ou em UDP? Por quê? 
 
9. Explique resumidamente cada um dos ataques abaixo:  

• Injeção de SQL 
• Buffer Overflow 

 
10. Explique o que são “bases de vulnerabilidades” e dê dois exemplos de tais bases. 


