
Segurança de Redes de Computadores

Lista de questões

Quais as áreas foco definidas pela arquitetura de segurança X.800 proposta pela OSI?

O que a X.800 considera um Ataque à Segurança ? Como eles são classificados ? Explique.

Descreva os tipos de ataque á segurança definidos pela X.800.

Qual a definição da X.800 para um Serviço de Segurança ? Qual a sua finalidade?

Defina:

• Politica de Segurança da Informação

• Ameaça

• Risco

• Vulnerabilidade

Estabeleça uma politica de uso de internet, com pelo menos 6 pontos, para os alunos de uma 
instituição de ensino genérica:

Em uma análise de risco, quando um risco elencado deve ser desconsiderado?

O que é uma Comunicação Segura? Quais garantias deve fornecer?

Quais os principais focos de ataques:

Quais os objetivos de um atacante ao executar um ataque do tipo Man in the Midle?

Com é possível para um atacante se colocar no meio da comunicação entre um servidor e um 
cliente.

O que é um ataque de DHCP Spoofing e como pode ser evitado usando o DHCP Snooping

Imagine um serviço que se comunica com o cliente sem criptografia através de uma conexão 
TCP. Explique como o SSH pode fornecer confidencialidade neste caso.

Quais as vantagens do uso do SSH, além da criptografia, em relação ao telnet, para 
gerenciamento de ativos de rede.

Um dos momentos mais críticos para a segurança da criptografia simétrica é a troca da chave 
entre os participantes da comunicação. Como é possível garantir uma negociação segura de 
chaves através de uma rede insegura.

Quais os tipos de firewall? Explique cada um.

O que é, qual a finalidade e como funciona um IDS ?

O que é uma VPN? Como ela funciona? Qual a relação da VPN com o IPsec?

Comente sobre o IPsec  (O que é? Como funciona? Quais os protocolos principais? O que é uma 
SA e suas características?).

Como são classificados os IDS? Explique as características de cada uma.

Quais os passos para a construção de uma regra de IDS?



Marque V ou F

Os ataques a computadores na Internet acontecem de diversas formas. Uma delas é a negação
de serviço, na qual o computador atacado recebe diversas tentativas de acesso a determinado 
serviço até que usuário e senha sejam finalmente descobertos. Tal ataque é conhecido como 
DdoS (distributed denial of service).

O serviço de proxy no sistema operacional Linux, provido pelo software Squid, utiliza o 
protocolo HTTP, sendo capaz de fazer cache de páginas web estáticas e otimizar o acesso, 
diminuindo o consumo do link de Internet. Além disso, é capaz de filtrar acessos a sítios web 
definidos previamente em sua configuração.

Ferramentas de IDS (intrusion detect system) são capazes de detectar anomalias no tráfego de
rede, gerar logs e reações, como regras de bloqueio do tráfego considerado anormal.


