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Questão. Descreva, resumidamente, cada uma das seguintes ferramentas criptográficas e dê um 
exemplo de uso. 
a) Hash 
b) Assinatura Digital 
c) Cifra 
 
Questão. Explique o que é um MAC (Message Authentication Code)? Como é possível construir 
um MAC a partir de uma função hash? Como é possível construir um MAC a partir de uma cifra? 
 
Questão. 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? 
 
Questão. Compare os modelos DAC e MAC de controle de acesso. 
 
Questão. Descreva três tipos de restrições a hierarquia de papéis. A qual modelo de controle de 
acesso estamos nos referindo? 
 
Questão. Descreva as diferenças entre um IDS baseado em estação e um IDS baseado em rede. 
Que tipos de dados são usados em cada tipo de IDS para realizar detecções. 
 
Questão. Um pesquisador desenvolveu um sistema de detecção de intrusão para uma rede sem 
fio. O pesquisador observou que o sistema desenvolvido apresentava um alto número de alertas 
indevidos (falsos-positivos) e mudou um parâmetro de threshold até um valor que levasse a um 
número de falsos-positivos aceitável. Você acredita que essa modificação pode levar o sistema a 
ser mais facilmente atacado? Justifique sua resposta. 
 
Questão. Um administrador de redes de uma organização posicionou em sua rede alguns 
computadores propositalmente vulneráveis (hosts A, B e C). Esses computadores não eram 
responsáveis pode nenhuma atividade produtiva da organização. 

 
 
Após um mês de operação nessa configuração, o administrador observou uma série de acessos 
aos hosts A, B e C e passou a investigar tais acessos. Responda às seguintes perguntas. 

a) Que tipo de acessos espera-se que o administrador de redes observe nos hosts A, B e C? 
b) Esperam-se diferenças entre os acessos observados nos hosts A, B e C? Explique 
c) Qual o nome do “conceito” que o administrador de redes está usando para estudar a 

segurança da rede – ou seja, através da inclusão, na rede, de hosts vulneráveis, com o 
objetivo de estudar as tentativas de acesso a tais hosts? 



Questão. O projetista de um medidor inteligente incluiu um comando de “corte de energia” que faz 
com que o medidor interrompa o fornecimento de energia para uma unidade consumidora. O 
protocolo é construído da seguinte forma: 

- O medidor possui uma lista de chaves públicas Pu1,...,Puk de usuários autorizados a 
enviar o comando de corte de energia. 
- Quando um usuário do sistema decide enviar um comando de corte de energia, ele 
constrói um pacote de dados com as informações (Nome_Usuário_Origem, 
Número_Medidor_Destino, Código_Comando_Corte, Assinatura_Digital), onde 
Assinatura_Digital é a assinatura da tripla de dados (Nome_Usuário_Origem, 
Número_Medidor_Destino, Código_Comando_Corte) realizada com a chave privada do 
usuário correspondente a alguma das chaves públicas Pu1,...,Puk. 
- Ao receber o comando, o medidor verifica se o Nome_Usuário_Origem está na lista de 
usuários autorizados a enviar o comando de corte, confere o Número_Medidor_Destino 
(para evitar receber comando destinado a outro medidor) e verifica a assinatura usando a 
chave pública do usuário de origem. Caso os dados estejam todos corretos, o medidor 
realiza o corte de energia. 

 
O comando acima é enviado por meio de canais públicos de comunicação – por exemplo, por 
radiofrequência, de modo que qualquer um pode ter acesso de leitura aos comandos enviados 
para o medidor, e pode, também, construir pacotes e enviar para o medidor. 
 
O protocolo acima possui uma falha que permite um cenário no qual um atacante pode enviar um 
comando de corte que será indevidamente recebido e aceito pelo medidor. Você consegue dizer 
qual é? Descreva uma modificação no protocolo para que ele deixe de ser suscetível a tal cenário 
de ataque. 
 
 


