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Resumo: O grande perigo do mundo virtual, malwares, são programas maliciosos com o objetivo de roubar 

dados de usuários, informações sigilosas, importantes. Este projeto tem como objetivo adotar medidas preventivas 

contra os ataques e exibir medidas que possam melhorar a segurança para o usuário, foram realizados estudos de 

caso em ambiente virtual, utilizando ferramentas de criação de malwares e de prevenção, exibindo a trejetória do 

malware até a máquina final, os danos que podem ser causados, desde o princípio histórico. A pesquisa tem por 

meio procurar uma solução para este tipo de problema, com ferramentas, antivírus, firewall. Exibindo a melhor 

solução para que o usuário atente-se aos perigos e possua conhecimento melhor sobre os perigos, malwares. 
Palavras-chave: Antivirus. Malware. Anti-malware. 

 

Abstract: The great danger of the virtual world, malware, are malicious programs aiming to steal user data, 

sensitive information, important. This project aims to adopt preventive measures against attacks and display 

measures which may improve the safety for the user, were carried out a case study in virtual environment, using 

authoring tools and malware prevention, displaying the malware trejetctory until the final machine, the damage 

that can be caused, since the historic principle. The research has through find a solution for this type of problem, 

with tools, antivirus, firewall.   Displaying the best solution for the user pay attention to dangers and have better 

knowledge about the dangers, malware. 

 

Keywords: Antivírus. Malware. Anti-malware. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Para conseguir uma informação deve-se trabalhar os dados, a mesma é obtida através 

de dados que possam gerar uma nova fonte de conhecimento, por exemplo uma compra, quando 

os dados da compra forem trabalhados vira um tipo de informação, que serve para o financeiro, 

banco de dados, contabilidade, dentro outros departamentos. A informação pode otimizar a 

solução de alguns problemas e com o uso desta podemos tomar decisões, tendo em conta que o 

seu uso pode ser uma base do conhecimento.  

Informação é algo que tem valor e gera grande interesse de terceiros, quando a mesma 

tiver algo relevante ela por si só não é muito interessante, as organizações tem dados valiosos 

de seus faturamentos, compras, vendas, etc. As quais caírem em mãos erradas podem gerar um 



grande problema.  Uma prática seria reforçar a segurança dos dados obtidos em cada emprese, 

de forma eficiente e segura, partindo do pressuposto de que cada empresa teria que ter por base 

programas avançados de proteção a parte mais importante da empresa, a qual seria a 

informação. A segurança precisa estar definida, através de política, uso de um firewall, proteção 

contra fatores ambienteis tais como enchentes, incêndios, o ambiente precisa estar preparado 

para um tipo de ataque físico também.  Um ataque geralmente não vem de outra máquina, pode 

ocorrer dentro da corporação, dados serem roubados durante assaltos, existem muitas formas 

de comprometer a informação por isso a segurança deve ser bem feita. "A segurança da 

informação de uma empresa garante, em muitos casos, a continuidade de negócio, incrementa 

a estabilidade e permite que as pessoas e os bens estejam seguros de ameaças e perigos."  

(BLUEPHONIEX, 2008).  

A parte mais importante da empresa, o cérebro por assim dizer e fazer referência a 

informação, pode ficar em todo local geralmente pode ser armazenada em papéis, notas 

eletrônicas, banco de dados, em imagens. Entre os funcionários. Porém só é reconhecida a 

importância da informação quando destruída, perdida ou até roubada. Continuando nesse 

mesmo diapasão, há de se considerar que o custo para se chegar realmente a proteção seria 

mínimo, tendo em vista o real valor que esta tem para a empresa, e o quanto significa, "O custo 

de se proteger contra uma ameaça deve ser menor que o custo da recuperação se a ameaça o 

atingir" (DAVIS, 1997 APUD BLUEPHOENIX,2008).  

Proteger uma informação é muita responsabilidade, um funcionário após a demissão 

pode expor as mesmas as quais teve acesso devido ao seu cargo na empresa, ou de alguma 

forma contribuindo para que dados sejam apagados, criptografando-os, a informação acaba 

sendo comprometida. Um dos riscos atuais são os programas maliciosos (malware), eles são os 

principais vetores de ataque contra sistemas computacionais. Nos últimos anos, a motivação 

maior dos ataques por malware é financeira: em 2012, a Federação Brasileira dos Bancos - 

FEBRABAN estimou perdas de R$ 1,4 bilhões relacionados com fraudes eletrônicas 

(FEBRABAN, 2012); Os malwares tem causado uma grande preocupação aos usuários da 

internet.  

Malware tem causado muitos danos aos usuários, como clones de cartões de crédito, 

documentos pessoais, informações importantes.Usuários comuns que não tem conhecimento 

sobre um hacker deve estar atento há alguns detalhes, seriam, verificar sempre o certificado 

digital de segurança (http e https), um bom antivírus, firewall ativado, ficar atentos á programas 

maliciosos, url’s clonadas. Tudo isso existe dentro da internet. 



De acordo com o FBI, entre abril de 2014 e junho de 2015, a atuação do Malware 

Cryptowall que criptografa arquivos da vítima e tenta praticar extorsão para pagamento De um 

“resgate” pela chave que os libera—causou aproximadamente US$ 18 milhões em perdas para 

os usuários atacados (THE REGISTER, 2015). Malwares podem causar desde estragos 

mínimos e até mesmo catastróficos.  

Com isso a importância de proteger contra os malwares, existem soluções que diminuem 

os tipos de ataques causados, será realizado um estudo de caso partindo da análise de máquinas 

virtuais e atraves dessas bases, exibindo a criação de um malware, desde todo o seu princípio, 

como ele infecta a máquina e quais os danos, nestes testes serão utilizados malwares diferentes, 

onde cada um tem um propósito diferente. 

Os testes realizados em máquinas virtuais irao mostrar os danos causados por malwares 

diferentes, onde cada malware tem sua função específica dentro da máquina, será mostrado a 

sua execução, o tempo que demora para ser detectado, como ele age dentro da máquina, e 

através desses testes será realizada a busca de uma solução para esse tipo de problema, como 

diminuir os ataques causados e poder ter uma segurança ao navegar na internet. 

 

2 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Informação é um tipo de chave para todo o processo de comunicação, não apenas para 

isso, mas para diversas atividades. A mesma pode ser vista em vários locais, através dela 

conseguimos compreender e tomar decisões. 

A informação é um conjunto de dados organizados que fazem referência a um 

acontecimento, um fato ou um fenômeno, que no seu contexto tem um determinado significado, 

cujo fim é reduzir a incerteza ou incrementar o conhecimento sobre algo, em outras palavras: a 

comunicação ou a aquisição de conhecimentos sobre uma determinada matéria em particular. 

  Numa sociedade a conduta de cada indivíduo frente a alguns outros indivíduos pode-se 

ver alterada em função de que conhecimentos disponíveis possui o indivíduo. Por essa simples 

razão o estudo social da informação faz referência aos aspectos relacionados com a variação da 

conduta em posse de diferentes informações.  

A segurança da informação está associada a proteção contra o acesso não autorizado da 

qual nos referimos desde o início deste artigo, tal como a proteção contra o usuário, usuários 

não autorizados que tem o interesse em informações de empresas, governo e pessoas.  



A segurança dos dados, projetos e informações da empresa precisam ser feitas para 

protegerem os mesmos de quem deseja desintegrar, corromper e apagar.  Os SI (Sistemas de 

Informação) guardam diversos tipos e formatos de informações, nos registros, bancos de dados, 

planilhas, notas fiscais, papéis. “As responsabilidades pela segurança da informação são 

atribuídas aos funcionários e colaboradores através de ações realizadas pela área de Recursos 

Humanos." (SANTANDER, 2009).  Tudo isso tem que ser levado em conta, para proteger a 

informação há a necessidade de uma política de segurança da corporação, com essa política 

será possível reduzir o dano das informações.  

Contudo cabe mencionar que a maioria dos prejuízos causados as empresas são 

provenientes da própria mão de obra empregada, as próprias pessoas que deveriam gerir, cuidar 

da empresa são as primeiras a denegrirem a imagem das empresas, muitas vezes por dinheiro, 

fama, ou qualquer outro benefício, sendo que um funcionário com acesso total ao sistema pode 

fazer um grande erro, com a política de segurança os funcionários têm acesso restrito as funções 

dentro do sistema que não podem ser acessadas, as informações de grande valor, é muito 

desejada, um funcionário quando não está satisfeito pode destruir informações. "Cada 

organização deve estabelecer quais políticas serão utilizadas tendo como base suas 

necessidades, requisitos legais, cultura interna e sistemas informatizados." (FERREIRA, 

ARAÚJO, 2008, 34).  

As empresas que possuem políticas de segurança, tem suas informações protegidas, pois 

os funcionários tem acessos limitados e não podem ter acesso às informações secretas que 

necessita de acesso autorizado. A Segurança da Informação se refere à proteção existente sobre 

as informações de uma determinada empresa ou pessoa. Ela pode estar guardada para uso 

restrito ou exposta ao público para consulta ou aquisição. Portanto os atributos básicos, segundo 

os padrões para segurança da informação seguimos estes modelos. 

Confidencialidade propriedade que limita o acesso a informação tão somente às entidades 

legítimas, ou seja, àquelas autorizadas pelo proprietário da informação.  

Integridade propriedade que garante que a informação manipulada mantenha todas as 

características originais estabelecidas pelo proprietário da informação, incluindo controle de 

mudanças e garantia do seu ciclo de vida (Nascimento, manutenção e destruição).           

Disponibilidade propriedade que garante que a informação esteja sempre disponível para o uso 

legítimo, ou seja, por aqueles usuários autorizados pelo proprietário da informação.    

Autenticidade propriedade que garante que a informação é proveniente da fonte anunciada e 

que não foi alvo de mutações ao longo de um processo.  



A Informação para melhor segurança tem que adotar este padrão, que serve como uma 

política de segurança para proteger a informação contra ataques, um ataque geralmente não 

ocorrem de fora da empresa, tem que ser levado em conta fator de meio ambiente, backups, 

funcionários, hackers, fenômenos da natureza, tudo isso pode comprometer a informação. 

 

3 ATAQUES EM AMBIENTES COMPUTACIONAIS 

Ataques são crimes virtuais, que tem como o objetivo roubar e prejudicar as máquinas 

de terceiros, crimes onde todos aqueles que estão conectados na rede mundial de internet podem 

correr o risco, existe uma grande dificuldade em descobrir quem realiza os ataques, somente 

uma pessoa com conhecimento avançado em análise forense e em redes de computadores será 

capaz de descobrir através dos registros e dos rastros deixados, quem foi a pessoa que iniciou 

o ataque. 

Algumas técnicas utilizadas para realizar ataques, dar-se com as seguintes situações: 

criação de malwares que são enviados através de e-mail, páginas web clonadas, arquivos 

compartilhados, bem como, uma técnica chamada Bufferoverflow, cuja, pode causar erros na 

memória da máquina, enchendo a sua capacidade e ultrapassando o limite, e quando isso 

acontece causa erros na memória e facilita a entrada do invasor na máquina hospedeira. 

Também existem hackers que desenvolvem softwares maliciosos para hospedar na máquina da 

vítima e ficar indetectável dentro desta, servindo para capturar as teclas digitadas. Desse modo, 

o invasor consegue ver tudo que o usuário está fazendo, tendo controle da máquina.  

Os desenvolvedores de software maliciosos tem interesse em roubar informações 

sigilosas, senhas de bancos, cartões de crédito, pois, tudo que o usuário faz dentro do sistema 

fica nos registros e quem tem conhecimento no assunto consegue rastrear cada passo e ver todas 

as contas registradas na máquina incluindo contas de banco, de e-commerce.  

Para identificar os pontos mais suscetíveis a ataques no âmbito da segurança de uma 

rede se faz necessário, conforme explanam Nakamura e Geus (2007), monitorar todo o fluxo 

de informações dentro da rede, ou seja, verificar quem dispõe a informação, todo o trajeto e, 

verificar principalmente, o destino. Concluído o processo de reconhecimento dos pontos mais 

frágeis, segue-se com a identificação dos possíveis tipos de ataques: ataques oportuníssimos, 

detectados como eventos de menor frequência, tais ataques ocorrem quando uma falha na 

segurança é identificada dando margem a investidas de indivíduos mal intencionados; e ataques 



direcionados: ocorrem quando há dedicação total por parte do atacante com foco em um único 

alvo. 

 Importante frisar, que existem diversos tipos de técnicas e tipos de ataques na 

atualidade, esses ataques estão direcionados a informações valiosas como cartão de crédito, 

senhas de e-mail de corporações, dados confidenciais, tudo que tenha interesse de outras 

pessoas. 

3.1 Malware 

Malware, abreviação de software mal-intencionado, é um programa utilizado para 

interromper as operações do computador, recolher informações sensíveis, ter acesso aos 

sistemas informáticos privados, ou  ainda exibir publicidade indesejada. Antes do termo 

malware ter sido criado por Yisrael Radai em 1990, o programa malicioso foi referido como 

vírus de computador.  A primeira categoria de propagação de malware refere-se fragmentos de 

software parasitas que se ligam a algum conteúdo executável existente. O fragmento pode ser 

código de máquina que infecta alguns existentes aplicativos, utilitário ou programa do sistema, 

ou mesmo o código usado para inicializar o sistema da máquina. Malware é definido pela sua 

intenção maliciosa, agindo contra as exigências do usuário do computador, e não inclui 

programa que causa dano não intencional devido à alguma deficiência.  

Malwares, podem causar muitos danos, onde existe a sua presença facilita a entrada do 

invasor possibilitando um retorno para roubar informações de uma empresa ou organização, 

tendo em vista, que possui várias classificações com programações diferentes.  Importante 

mencionar, que Malware pode ser furtivo, destinado a roubar informações ou espionar os 

usuários de computador por um longo período sem o seu conhecimento, ou pode ser projetado 

para causar danos, como sabotagem, ou para extorquir pagamentos (Crypto Locker). 

Malware, também é um termo utilizado para se classificar a muitos tipos de software 

intrusivo e hostil, incluindo vírus, worms, trojan (Trojan Horse), espião (spywares), malware 

de propagandas (Adware) e outros programas maliciosos. Ele pode conter a forma de um 

arquivo executável, scripts de conteúdo novo ou utilizado, e outros tipos de softwares. Na 

maioria das vezes aparecem disfarçados, escondidos ou incorporados em arquivos não 

maliciosos, que não possui nenhum tipo de código duvidoso. Incluindo o primeiro worm da 

Internet que é um malware que se multiplica na rede sem precisar de execução, hoje, malware 

é usado por ambos os hackers ou cracker e governos, para roubar, ou informações de negócios 

financeira pessoal. E é por vezes usado de forma ampla contra o governo ou corporativos sites 



para reunir informações guardado, ou perturbar o seu funcionamento em geral. 

 O uso de malware é frequentemente utilizado contra as pessoas para se obter 

informações de números de identificação pessoal ou outros detalhes pessoais do usuário da 

máquina, tais como: números de banco, cartão de crédito e senhas. Desse modo, os 

computadores pessoais desprotegidos e de rede podem estar em risco considerável contra essas 

ameaças.  

Acrescenta-se que o malware programado para monitorar a navegação do usuários na 

web, exibir anúncios e permissões não solicitadas, ou redirecionar acessos para páginas da web 

são chamados de spywares. Seus programas não se espalham como vírus, em vez disso, eles 

são geralmente instalados através da exploração de falhas de segurança, e também podem ser 

escondidos, embalados em conjunto com o software instalado pelo usuário não relacionado. É 

notório que esses programas estão evoluindo cada vez mais e aumentando o risco em relação 

ao acesso a redes.  (PROCÓPIO 2010, p.8) reforça essa ideia dizendo que: 

[...] os programas maliciosos trazem diversos riscos, como a exposição 

de dados confidenciais e a possibilidade da infecção se espalhar pela 

rede interna causando aumento do tráfego na rede. 

Nesse contexto, os malwares podem exibir dados que são confidenciais que são 

valiosos, existem pessoas que estão interessados em roubar essas informações. Por isso, torna-

se fundamental a existência de um sistema que detecte os malwares durante o acesso à internet. 

Corrobora (PROCÓPIO 2010, p.8) ao afirmar que:  

A possibilidade de identificar as maquinas infectadas leva à tomada de 

decisões e criação de planos de ação práticos visando a remoção dessas 

pragas e a restauração do funcionamento da instituição. 

 Torna-se evidente que, Malware pode entrar no sistema por falhas do sistema 

operacional, quando um usuário baixa um arquivo que ao executar permite um acesso de outra 

máquina sem que o usuário saiba que está conectado, um acesso indevido. No entanto, existem 

diversas formas para que os malwares entrem na máquina e comece executar funções que foram 

feitas para programar e permitindo acesso total a máquina da vítima. 

3.1.1 Tipos de malware 

O termo Malware é composto por vários tipos de vírus, sendo uma definição, os mesmos 



possuem diversos tipos, cada tipo realiza uma ação maliciosa diferente, segue os tipos de 

Malwares. 

Adware:  O menos perigoso e mais lucrativo Malware. Adware exibe anúncios no seu 

computador. Spyware: Spyware é um software que espiona você, acompanha as suas 

atividades de internet, no intuito de enviar publicidade (Adware) de volta para o seu sistema. 

Vírus: Um vírus é um programa contagioso ou código que se anexa a um outro pedaço de 

software, e em seguida se reproduz quando o software é executado. Na maioria das vezes isso 

é espalhado através da partilha de software ou arquivos entre computadores. 

Worm: Um programa que se replica e destrói dados e arquivos no computador. Worms trabalha 

para "comer" os arquivos de funcionamento do sistema e arquivos de dados até que a unidade 

esteja vazia. Trojan: O mais perigoso Malware. Trojans são escritos com o propósito de 

descobrir a sua informação financeira, tendo sobre os recursos do sistema do computador, e em 

sistemas maiores, criando um "ataque de negação de serviço" ataque de negação de serviço: 

uma tentativa de fazer um recurso de máquina ou rede indisponíveis para aqueles que tentam 

alcançá-lo. Exemplo: AOL, Yahoo ou a sua rede de negócios tornando-se 

indisponíveis.  

 Rootkit: Este é comparado com o assaltante escondido no sótão, esperando para tirar 

de você, enquanto você não está em casa. É o mais difícil de todos Malware para detectar e, 

portanto, para remover; muitos especialistas recomendam limpar completamente o disco rígido 

e reinstalar tudo do zero. Ele é projetado para permitir que a outra coleta de informações 

Malware em obter as informações de identidade do seu computador sem você perceber alguma 

coisa está acontecendo.  Backdoors: backdoors são praticamente os mesmos como cavalos de 

Tróia ou worms, exceto que eles abrir uma "backdoor" para um computador, fornecendo uma 

conexão de rede para hackers ou outro malware para entrar ou para vírus ou spam seja enviado. 

  Keyloggers: Grava tudo o que você digita no seu PC, a fim de recolher o seu log-in 

nomes, senhas e outras informações confidenciais, e enviá-lo para a fonte do programa 

keylogging. Muitas vezes os keyloggers são usados por corporações e os pais para adquirir 

informações sobre o uso do computador. Software de segurança invasor: Este engana ou induze 

os usuários. Ele finge ser um bom programa para remover infecções por malware, mas ao 

mesmo tempo é o Malware. Muitas vezes, ele vai desligar o software anti-virus real. A imagem 

seguinte mostra a tela típico para este programa de Malware. Ransomware: Ao visualizar tal 

ecrã que avisa que você tem sido trancado do próprio computador, o sistema estará severamente 



infectado com um tipo de malware chamado ransomware até que se pague por uma senha que 

desbloqueio-o. Ele não é um verdadeiro notificador do FBI, mas, em vez disso uma infecção 

do sistema em si. Mesmo que pague o desbloqueio, não garantirá a segurança do sistema. O 

pedido de dinheiro, geralmente na casa das centenas de dólares é completamente falso. 

 Criadores de malware são pessoas com conhecimento avançado em redes de 

computadores. Malwares são criados para destruir arquivos, criptografar, ocultar, sequestro de 

dados. Eles tem objetivo de capturarem dados sobre cartões de crédito, contas bancárias, tudo 

que tem valor. Segundo (Jornal GGN, 2016): 

Um estudante de Ciência da Computação de apenas 20 anos, de Tocantins, conhecido 

como LordFenix no submundo do crime cibernético, se tornou um dos maiores 

criadores de malwares bancários no país. De acordo relatório da empresa de segurança 

digital Trend Micro, ele já desenvolveu mais de cem softwares maliciosos, cada um 

avaliado em cerca de R$ 1 mil, e, como outros hackers brasileiros, age sem medo da 

lei. 

Os alvos são os usuários que acessam sites bancários e navegam na internet sem ter 

conhecimento do perigo que estão correndo, os navegantes que não tem conhecimento sobre 

malwares estão em perigo pois podem sofrer danos graves navegando na web.  

 

4 CRIAÇÃO DE UM MALWARE 

 Neste capítulo será mostrado a criação de um malware e o funcionamento dos 

parâmetros para sua formulação. Existem diversos tipos de malware, tais com: Exploit, Trojan, 

Backdoor. O Exploit se caracteriza em uma sequência de comandos, que faz parte de um 

software que os hackers elaboram, para que consiga procurar vulnerabilidades ou defeitos no 

sistema. O objetivo dele é causar um tipo de comportamento estranho dentro do hardware e 

software, podendo ser em vários aparelhos eletrônicos não apenas em computadores. Ele se 

prolifera através de erros de registros, falhas de segurança, vulnerabilidades no sistema, 

programas com mau funcionamento, existem muitas brechas para que o malware infecte a 

máquina. Uma prevenção é verificar o acesso a portas padrões, os usuários geralmente não as 

modificam porque não tem conhecimento sobre o assunto. Outra forma de infecção é através 

de arquivos afetados que induzem o usuário a clicar, ao realiza-lo apenas se inicia o processo 

de ataque, quando executado o atacante começa a monitorar a máquina da vítima.  

Sistemas operacionais utilizados serão Kali Linux para criar e realizar os testes, e o 

Windows 7 para ser a vítima dos ataques, o Kali Linux é um sistema adequado para esse tipo 

de teste, pois possui ferramentas essenciais para criação de malwares, pentest. O Windows por 



ser o sistema operacional mais utilizado hoje em dia, possui muitas falhas, através dessas falhas 

os malwares entram em ação. 

Na criação de um Exploit temos várias etapas, na primeira etapa será definido o tipo do 

malware, podendo ser para Android, Windows, etc. Utiliza-se o comando de criação dentro do 

terminal, Neste comando irá criar um arquivo “Notepad.exe” 

Figura 1 – Malware Criado                                             

                                                

 

 

Fonte: Próprio autor(2016) 

Na figura 1 representa o arquivo notepad.exe criado, dentro dele está o Ip da máquina 

de ataque e a porta do serviço, para que esse malware seja executado é preciso que a vítima 

execute o arquivo, após isso vamos ao framework Metasploit.  

Metasploit será a chave para a execução do malware. Dentro da ferramenta será utilizado 

os comandos de definir a entrada do payload que são lhost, lport e exploit. Após definir a entrada 

dos comandos, iremos utilizar o Exploit, após executar, o framework fica aguardando a 

execução do arquivo Update.exe, quando executado libera acesso a máquina da vítima.  

Quando a vítima executar o arquivo, irá abrir um processo dentre os processos que estão 

em execução do Windows, esse processo comunica as duas máquinas através da porta de 

acesso, um serviço só funciona se a porta estiver aberta e um serviço por vez, a porta 443 será 

utilizada para comunicação das máquinas. Dentro do Kali Linux, será possível executar muitas 

funções dentro da máquina Windows, funções de mapeamento de tecla, controle de webcam, 

acessar os diretórios do Windows, dentre outras funções, este tipo de técnica é utilizada com 

engenharia social, que induz o usuário a clicar no arquivo pensando que é outra coisa e acabar 

caindo nas mãos do hacker. 

 

 

 



 

 

 

Figura 2- Execução dentro do Metasploit 

 

Fonte:  Próprio autor (2016) 

 Após a execução do malware, o atacante consegue ter controle da máquina, ela já está 

infectada, podendo exercer algumas funções, após o comando meterpreter estar liberado, 

significa que já consegue ter acesso a máquina, dentro do meterpreter digitando “meterpreter –

h” tem vários comandos que podem ser executados dentro da máquina. O Windows possui 

muitas falhas, muitas vezes os antivírus que não são originais, que utilizam um tipo de crack, 

que é uma ativação falsa do produto, no mesmo pode conter código malicioso por trás do 

arquivo, que irá prejudicar o usuário, expondo os dados. Os antivírus crackeados não 

conseguem capturar esses malwares. Erros de registro, muitos deles podem causar 

vulnerabilidades, versões beta de sistema, não utilizar antivírus adequado, tudo isso está 

vulnerável para malwares. O Backdoor possui a seguinte estrutura: Payload: definição dos 

dados da sessão entre as máquinas.  Handler:  dentro do Metasploit, a sessão ficará estabelecida. 

Sessão: sessão estabelecida com sucesso, dentro da sessão poderá haver execução dos 

comandos da ferramenta. 



Alocação: Aloca-se dentre os processos do Windows, ficando oculto para que não seja visto. 

 

Figura 3 – Comandos de Acesso    

s 

Fonte: Próprio autor(2016) 

 Na Figura 3, mostra alguns dos comandos disponíveis que podem ser utilizados dentro 

da máquina do atacante, esses comandos vão executar as ações dentro da máquina hospedeira 

(Windows). 

Criação de um Bot e botnet, esse tipo de malware é conhecido como um chefe e os 

subordinados, o chefe é o bot, e os subordinados, botnets, o bot dá instruções aos botnets, que 

são os que vão realizar o serviço. A técnica utilizada é um ataque DOS, esse tipo de ataque tem 

o objetivo de negar o serviço, exemplo, um website tem um servidor com limites de acessos, o 

ataque vai negar o serviço oferecido, criando falhas no servidor comprometendo o servidor à 

ataques. O ataque foi realizado em ambiente virtual, utilizando virtual box, sistema operacional 

para realizar o ataque foi o Kali Linux. Ferramenta UFONET, ferramenta que possui zombies 

que são máquinas fantasmas que ajudam no ataque, possui bots, nessa ferramenta dá para definir 

a quantidade de rounds que são sessões durante o ataque, definir o título para o ataque dentre 



outras funções. Estrutura do Bot e Botnet: Rounds: Número de rodadas para o ataque, Target: 

http://www.testevulnphp.com, Upload Zombies: Atualizar ‘Zombies’ que são máquinas 

fantasmas, Comunidades: onde pode juntar grupos para realizar Ataques DDOS 

 
Figura 4 – Ataque DOS 

 

 
Fonte: Próprio autor(2016) 

 Na Figura 4 representa as opções da ferramenta, o que pode ser feito, através de 

comandos é possível ver as opções para os ataques. Será realizado o ataque, negação de 

serviços, nesse ataque depende da largura da banda do atacante, se ela for maior que a do site 

pode derrubar rapidamente, essa ferramenta fornece ataque DDOS que é ataque em mais de 

uma máquina, quanto mais máquinas atacando maior será o tempo para derrubar o site. 

 

5 MEDIDAS PREVENTIVAS  

Para prevenir-se de malware é necessário ter conhecimento, aprender atacar para poder 

se defender, esse lema é bastante utilizado para gestores de infraestrutura de TI, para proteger-

se no dia a dia contra malwares e qualquer tipo de ataque seja dentro ou fora da empresa, para 

isso é necessário prover conhecimento da área e então ter competência na segurança da 

informação. 

Antivírus são ferramentas que combatem, detectam e excluem o malware. Eles podem 

ser gratuitos ou pagos, os melhores são pagos e fornecem maior proteção à rede, os antivírus 



nem sempre são cem por cento eficientes e existe outras formas de bloquear a entrada de 

malwares, tais como os firewalls, que são conhecidos por “muro” funcionando  como um filtro 

de todos os pacotes trafegados na rede, tendo uma melhor segurança, uma dica na criação de 

um firewall é modificar as portas padrões pois é nelas que acontecem muitos ataques,  

modificando-as obtém-se um melhor resultado de segurança, pois os malwares as utilizam 

muito, pois usuários sem conhecimento da área não sabem como acontecem os ataques e nem 

como modificar as portas. Algumas pessoas que possuem conhecimento sobre hacker, não 

procuram atacar ninguém, mas proteger-se de ataques. 

Existem medidas para prevenir ataques, malwares. Para o usuário comum que não tem 

noção do problema de navegar na internet, como cartões de crédito roubados, senhas de bancos, 

contas de redes sociais, dentre outros. O Primeiro passo é ficar atento a tipos de URL’S, existem 

hackers que clonam as URL’S, para que o usuário caia dentro do serviço dele, funciona da 

seguinte forma. O hacker clona a página de um website, hospeda ela ou envia diretamente para 

a vítima, fazendo que o usuário acesse ela e forneça seus dados, exemplo página do Banco do 

Brasil, URL original “www.bb.com.br”, URL clonada “www.bbrasil.com.br”, pro usuário ele 

não ver diferença alguma, pois a página clonada é idêntica a original.  

 Após o usuário fornecer seus dados, a página clonada é redirecionada para a original, o 

usuário não percebeu essa mudança, ao fornecer seus dados eles serão enviados ao hacker. Para 

evitar esse tipo de problema, o usuário tem que ficar atento a URL, verificar se a mesma possui 

assinatura digital, criptografia. Exemplo URL original Banco do Brasil 

“https://www.bb.com.br”, o HTTPS significa que o tráfego será pela porta 443 e que existe um 

túnel criptografado do host do usuário até o caminho de acesso para o site, aparecerá um 

cadeado ao lado do certificado digital. 

 Ataques de SPAM, é uma técnica de enviar malwares direto para o usuário através de 

e-mail, essa técnica é utilizada junto com a engenharia social, um hacker com conhecimento 

sobre a vítima pode elaborar um e-mail para que ela execute o arquivo infectado, um exemplo, 

um usuário é o determinado funcionário de uma empresa x, o hacker com informações sobre a 

empresa consegue elaborar uma técnica de engenharia social para que o funcionário caia na sua 

técnica, o hacker sabe que existe um boleto da empresa que vencerá numa data x e sabe o valor, 

e envia um e-mail para o funcionário, com o tema “desconto de 20% para o boleto x, com data 

para pagamento x” com um domínio de um dos fornecedores da empresa, o funcionário ver que 

o domínio é de um fornecedor confiável e realmente existe aquele boleto, a probabilidade dele 

baixar o arquivo é grande, isso com a técnica de engenharia social, após ele baixar o arquivo e 



executar ele pode conter riscos de infectar pelo malware. Além disso o boleto existe com o 

valor x e o desconto, o funcionário efetua o pagamento do boleto, o dinheiro depositado vai 

direto para a conta do hacker. 

O risco é enorme, além dessa estratégia de engenharia social, existem diversas técnicas, 

que anexa arquivos infectados para coletar dados da máquina, uma estratégia para não cair nesse 

tipo de golpe seria o funcionário estar ciente do que está fazendo, confirmar tudo ligando para 

o fornecedor, verificar o arquivo no e-mail, exemplo “foto.exe” uma foto não é no formato .exe, 

então isso é um detalhe que o usuário tem que ficar bem atento.  

 Técnica de negação de serviço (DOS e DDOS) essa técnica é bastante utilizada para 

derrubar sites, por trás de um site existe um servidor, esse servidor tem um limite x de acessos, 

o ataque funciona da seguinte forma: A máquina começa enviar negação de serviço, quem 

possuir maior banda vence, enviando serviços até estourar o limite de acessos e deixando o site 

fora do ar, quando essa técnica é praticada, a porta de serviço fica derrubada podendo infectar 

o servidor e roubar informações da página. Existem empresas especializadas em oferecer 

serviços para esse tipo de ataque. 

 Nenhum sistema é totalmente seguro, os hackers buscam falhas nos sistemas para que 

possam invadir e roubar informações, navegar na web é perigoso, apesar de que existem 

diversas medidas preventivas de segurança para navegar. 

 Criação de um Firewall, porque criar um firewall, um firewall é uma espécie de filtro, 

esse filtro funciona para filtrar todo o tráfego da rede wan até a lan, dentro do firewall é possível 

aplicar regras. Essas regras servem para evitar acesso externo indevido, modificar serviços e 

portas. Razões para utilizar um firewall. 

Primeiro, o firewall pode ser utilizado evitar que a sua rede ou seu computador seja 

acessado sem permissão. Assim, é possível evitar que informações sejam capturadas ou que 

sistemas tenham seu funcionamento prejudicado pela ação de hackers. 

Segundo, o firewall é um grande aliado no combate a vírus e cavalos-de-Tróia, uma vez 

que é capaz de bloquear portas que eventualmente sejam usadas pelas "pragas digitais" ou então 

bloquear acesso a programas não autorizados. 

Terceiro, em redes corporativas, é possível evitar que os usuários acessem serviços ou 

sistemas indevidos, além de ter o controle sobre as ações realizadas na rede, sendo possível até 

mesmo descobrir quais usuários as efetuaram.  



 Outra medida de segurança é aplicar uma política de segurança em ambientes 

corporativos, a maioria dos ataques nem sempre são de fora da corporação mas sim de dentro, 

uma política de segurança utiliza a ideia de definir tipos de acessos que os funcionários vão ter, 

permissões em serviços, quais informações vão estar disponíveis, uma solução bastante 

eficiente é uma política de segurança, existem fatores externos como meio ambiente que 

também podem comprometer a informação, o ambiente corporativo para que haja segurança 

tem que estar preparado contra: ataques externos, internos, fatores ambientais, incêndios, 

assaltos. Tudo isso pode comprometer a informação. 

Com o uso dessas ferramentas qualquer usuário pode navegar mais seguro na web, um 

gestor de segurança da informação pode obtê-las sigilosamente guardadas com mais proteção 

preferindo por utilizar antivírus com a licença original do que programas crackeados que são 

versões premium de outros que viram gratuito e por trás de licenças assim que estão os 

malwares infeciosos, por isso é sempre bom ter que comprar as licenças de antivírus originais 

para maior segurança de suas informações. 

6 CONCLUSÃO 

 No estudo realizado, vimos que temos que ficar atentos à todos os perigos da web, 

incluindo spam, malwares, engenharia social. Estes são os tipos de ataques atuais para roubo 

de dados e informações, para prevenção os usuários tem de ficar atento às url’s, caixas de e-

mail, arquivos baixados, para os que possui um conhecimento em nível dos perigos, ficar atento 

à utilização de um firewall, implantar medidas de segurança, utilizar ferramentas de 

monitoramento, visualizar os logs, utilizando estas práticas o usuário tem uma segurança 

melhor desde ao navegar na web e até como administrar um servidor de um ambiente 

corporativo. 

Conclui-se que, para navegar na internet com segurança, prevenir-se de malwares, é 

necessário adotar as práticas de segurança da informação, como descrito no projeto medidas de 

prevenção. Porém há diversos riscos, pois nenhum sistema é cem por centro seguro, há caso em 

que podemos ser alvos de ataques mesmo com bastante segurança. 

 Além de ter o programa anti-vírus por padrão, o servidor de e-mail ou servidor proxy 

irá adicionalmente incluir  o que será usado para verificar todos os e-mails de malware. Este 

digitalizará todos os e-mails quando entrar no servidor e verificar todos os e-mails antes de sair 

do servidor. Além disso, o scanner pode digitalizar todos os e-mails armazenados uma vez por 

semana para vírus ou malware. 



 Um ambiente corporativo para ter segurança da informação, tem que haver uma política 

de segurança, As políticas são um conjunto de requisitos ou regras que são necessárias para 

estabelecer um caminho para um objetivo específico. As políticas de segurança devem 

equilibrar o acesso e a segurança, elas devem minimizar o risco,  sem impor restrições de acesso 

indevidas às pessoas que precisam de acesso aos recursos. Além disso,  ao definir as políticas 

tem que conviver com ela dia a dia, as razões para a política deve ser mantido em mente. Uma 

política nunca deve substituir o pensamento 

 Ao escrever políticas de segurança, deve-se fazer uma análise de requisitos que 

precisam ser tratados de tal forma, que os usuários nunca passem de seu nível de acesso, 

gerando uma espécie de filtro  
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