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TRABALHO / RESOLUÇÃO: 

1. Os três conceitos básicos, considerados os três pilares da 

segurança de informação são: Confidencialidade (Confidentiality), 

Integridade (Integrity) e Disponibilidade (Availability), em que a suas 

siglas juntas formam a tríade da C-I-A e garantem acesso confiável 

às informações corretas para as pessoas/programas/máquinas certas, 

sendo as práticas e mecanismos de proteção que as organizações 

estabelecem para salvaguardar os seus ativos de informação contra o 

acesso não autorizado, uso, divulgação, interrupção, modificação e 

destruição.  

 

A sua definição: 

1) Confidencialidade - é a preservação de restrições autorizadas 

de acesso e divulgação de informações, incluindo meios para 

proteger a privacidade pessoal e informações proprietárias.  

Um exemplo da não preservação da confidencialidade são as 

mediáticas fugas de informação de uma empresa pública ou 

governamental no qual abrigam informações que possuem um 

elevado grau de sensibilidade. 

2) Integridade – é a proteção contra modificação ou destruição 

imprópria de informações, e inclui garantir o não repúdio e a 

autenticidade das informações. Ao manter a integridade será 

igualmente garantir que os usuários do sistema sejam capazes 

de alterar apenas as informações que estão legitimamente 

autorizados a alterar.  
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A ameaça ou falha na integridade tem mais probabilidade de 

ocorrer quando está a ser transmitida e/ou armazenada. 

3) Disponibilidade – a disponibilidade garante o acesso oportuno 

confiável e uso da informação por sistemas e utilizadores 

autorizados sem qualquer obstrução no formato requerido.  

Os sistemas com alto requisito de tempo de atividade contínuo 

devem ter redundância de hardware significativa com 

servidores de backup e armazenamento de dados 

imediatamente disponível. 

 

De forma a podermos ter os requisitos completos de segurança para 

dados e serviços, que são também defendidos por muitos autores são 

a Autenticidade (Authenticity) e a Responsabilidade (Accountability).  

 

1) A Autenticidade é uma medida de segurança que é projetada 

para estabelecer a validade de uma transmissão e/ou 

mensagem assim como a verificação do remetente para envio 

de informações especificas permitindo assim assegurar que 

todas as propriedades são genuínas e verificáveis. Propriedades 

refere a nomes de utilizadores, senhas, emails, biometria, 

outros. Note-se que a alteração de conteúdo pode ser feita sem 

comprometer a integridade da mensagem. 

2) A Responsabilidade é uma parte essencial de um plano de 

segurança de informação dado que todos os indivíduos e/ou 

entidades devem ter o seu descritivo funcional bem definido de 

forma a ser responsáveis pelo seu trabalho e/ou atos enquanto 

desempenho da função. Este conceito garante a existência de 
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um mapeamento de ações/eventos desde a sua criação até ao 

seu destino/destruição. O mapeamento é normalmente 

efetuado através de um registo de eventos (logs) para 

posteriormente facilmente identificar o respetivo autor. Devem 

ser realizadas verificações periódicas para ter a certeza de que 

a política está sendo seguida. 

 

2. Designa-se por cifra simétrica a um sistema convencional de chave 

única (ou chave secreta) usada por ambos interlocutores e na 

premissa que esta seja conhecida apenas por eles de forma a 

privacidade e a autenticidade. A desvantagem para este método é a 

troca da chave entre os dois interlocutores, o processo deve ser feito 

em segurança de forma que uma terceira pessoa não tenha 

conhecimento da mesma, toda a segurança é refletida na chave.   

 

 

Um exemplo de algoritmo de cifra assimétrica é o Vigenére. 

Já a cifra assimétrica aquela que utiliza duas chaves: uma chave 

privada e uma chave pública. Esta é a cifra mais utilizada por ser 

mais prática, a chave pública é distribuída livremente para todos os 

correspondentes via email ou outras formas enquanto a chave 

privada é para uso exclusivo do criador/proprietário dos pares de 

chaves para decifrar mensagens de forma segura. O uso desta cifra 

surge como uma parte fundamental da segurança da internet 

permitindo que haja sigilo de informação e que a 

mensagem/conteúdo não foi alterada. Apesar de existir um algoritmo 
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matemático na geração das chaves, não é possível determinar qual a 

chave privada através da chave pública. 

 

Um exemplo de algoritmo de cifra assimétrica é o RSA.  

Exemplo de partilha de uma chave pública: Partilhada pelo Centro 

Nacional de CiberSegurança (CNCS): 

 https://www.cncs.gov.pt/pt/certpt/chave-pgp/ 

Existem servidores para armazenamento de chaves públicas (registo 

público) para que individuais consigam disponibilizar as mesmas 

online. P.e. https://pgp.key-server.io/ 

É uma boa prática criar um certificado de revogação para caso a 

chave privada seja perdida, roubada ou comprometida, para que 

assim podermos anular a chave pública. 

 

3. As organizações devem ter mecanismos de segurança para 

proteger a rede de acesso não autorizadas assim como a 

monitorização continua de eventos no sistema onde nos leva a 

determinar se um determinado padrão de atividade é ou não 

suspeito. Pode caracterizar-se a deteção de intrusão baseada em 

regras por duas abordagens principais: Deteção de anomalias 

baseada em regras e Identificação de penetração baseada em regras.  
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A deteção de anomalias baseada em regras passa pela definição das 

mesmas regras pelo administrador de um sistema informático que 

determinam o que é um comportamento adequado para um utilizador 

do sistema. Para definir estas regras é necessário recorrer a registos 

de auditoria do sistema que é analisada em um timeframe, analisada 

por um software específico para o efeito (deteção de intrusão) ou 

pelos registos realizados pelo sistema operativo. Após analisados os 

padrões de uso são geradas regras que automaticamente descrevem 

esses padrões e é então observado e comparado o padrão atual mais 

as regras definidas com o padrão do histórico para verificação de 

anomalias.  

Enquanto que a identificação de penetração baseada em regras é 

baseada no histórico de dados referentes ás vulnerabilidades e 

penetrações conhecidas muitas delas disponíveis na internet. A 

definição de regras para proteção adequados a cada máquina e/ou 

sistema operativo é derivada á criação de cenários (sandbox) de 

ataque/vulnerabilidade e testes a sistemas tipo presentes no sistema 

de informação da organização, criados por especialistas e não por 

meio de analise de registos de auditoria automatizados, p.e. 

Especialistas em Cibersegurança. 

 

4. Malware, ou Malicious software, pode surgir de muitas variantes, 

existindo vários métodos para infetar sistemas de computadores e 

com finalidade de diversos maus objetivos nomeadamente infetar, 

explorar, roubar etc. 

Um dos meios de no qual o mesmo pode surgir é por via de spam, no 

qual certamente toda a gente já teve contato uma vez que é acedido 

á internet, normalmente os spammers agem/agiam pelo envio de 

spam via servidor, mas atualmente á executado maioritariamente por 

botnets para que seja mais rápido e eficaz.  
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SPAM vem do termo “Sending and Post Advertisement in Mass” e 

refere-se ao envio de grande volume de mensagens não solicitadas 

no qual pode conter ficheiros anexos, links, outros com informação de 

propaganda de serviços ou produtos, pedido de pagamentos, ganho 

de valores, provenientes por mensagens de correio eletrónico (email) 

grupos de noticias e fóruns, mensagens de jogos online, ou outro tipo 

de serviços.   

Existem muitos emails que contém informação atrativa que induz o 

utilizador a clicar em algum link ou abrir um ficheiro anexo que 

contém malware: vírus, worms, trojans, etc, que não precisa de ser 

um executável para ser transportado. 

 

5. Uma Firewall serve para monitorar/filtrar o tráfego de entrada e 

saída entre uma rede organizacional e o mundo exterior (internet) 

podendo ser um software ou um hardware ou preferencialmente 

ambos. O software poderá ser instalado em cada máquina e 

filtra/monitoriza o tráfego dos programas, IPs, protocolos e portas 

utilizadas enquanto que o harware é instalado entre o gateway e a 

rede organizacional (ou pessoal). Existem vários tipos de firewall que 

são classificados por gerações: Filtros de pacotes, filtros de stado de 

sessão, Gateway de aplicação, entre outros. 

Duas limitações no uso deste sistema poderão ser: 

1) No uso de um firewall de filtragem de pacotes, opera a nível da 

camada de rede e de transporte onde tem informações 

limitadas sobre o funcionamento das camadas superiores. Isso 

faz com que se uma determinada aplicação obtiver permissão 

de passagem pela firewall acaba conseguir o acesso, este tipo 

de situações ocorre na má configuração. 
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2) O firewall não poderá proteger a organização se existir uma 

ameaça (p.e. usuário) a colaborar com um atacantes no 

exterior (internet), uma vez que o usuário que é funcionário 

poderá criar o acesso através de softwares já autorizados a 

transitar pelo firewall. 

Dentro de uma organização, a separação por zonas permite definir 

as interações entre as mesmas  onde são selecionadas diferentes 

configuração apropriadas ao seu nível de segurança. Zonas mais 

típicas: Zona de internet, DMZ, Zona restrita, zona de intranet, 

Gestão de rede ou Zona segura. 
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