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MATÉRIA: SEGURANÇA DE REDES

� Aula N°: 03

� Tema: Técnicas comuns de ataques: 
Fraudes. Ataques utilizando malwares

� Tópico do Plano de Ensino: 04

� Metodologia: Aula expositiva, vídeos, 
discussões e atividades em sala.



SOFTWARE MALTEGO

� Link para download:

https://www.paterva.com/web6/products/download2

.php



ATIVIDADE EM DUPLA

� Através do nome de alguma pessoa conhecida,

tentar localizar e-mail e sites que ela está

cadastrada.

� Gerar gráficos e relatórios através do software.



ATIVIDADE 1

� Pesquisar os tipos de malwares mais comuns e as

principais formas de propagação. Cite pelo menos

quatro tipos diferentes.

� Casos conhecidos de infecção por malwares e

prejuízos causados. Onde aconteceu? Quando

aconteceu? O que foi feito para resolver? Como

poderiam ter sido evitados?



ATIVIDADE 2 

� Buscar as principais ferramentas de software

disponíveis no mercado para combater as pragas

virtuais. Exemplos: antivírus, antispyware,

firewall, etc.

� Buscar estudos comparativos entre a eficácia das

ferramentas, tanto gratuitas quanto as pagas.



DICAS DE SITES:

http://www.cert.br/

http://www.cgi.br/

http://www.nic.br/

http://ceptro.br/

http://www.cetic.br/

http://olhardigital.uol.com.br/home

http://info.abril.com.br/

Muitas informações úteis podem ser encontradas 

nesses sites, que são fontes confiáveis de pesquisa.



ATIVIDADE 3

� Veja as notícias abaixo sobre o ataque sofrido 
pela rede de TV Francesa, TVMonde, pelo Grupo 
Terrorista Estado Islâmico:

http://www.tecmundo.com.br/ataque-hacker/78001-
emissora-tv-franca-hackeada-estado-islamico.htm

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/04/perfil-
de-tv-francesa-em-rede-social-publica-mensagens-
de-cibercalifado.html



ANÁLISE DA SITUAÇÃO

� Com base na leitura dos artigos acima, além de
outros que podem ser livremente buscados, pela
própria internet, faça um breve resumo com suas
considerações sobre o tema.

� Quais podem ter sido os meios utilizados para o
ataque?

� Motivações?
� Consequências?
� Qualquer consideração que julgar útil e
relevante.



FORMATO DE ENTREGA

� O trabalho deverá estar dentro das normas
ABNT.

� Deverá conter, no mínimo 4 e no máximo 7
páginas.

� Pode conter tabelas, gráficos e imagens,
respeitando as formas de citações ABNT.

� Enviar até o final da aula do dia 09/04/15 para o
e-mail do professor:
prof.andre.luis.belini@gmail.com

� Assunto: Atividades para Avaliação - Aula 03
� Corpo do e-mail: nome completo e prontuário dos
alunos



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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