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Código malicioso ou Malware (Malicious Software)

 é um termo genérico que abrange todos os tipos de

programa especificamente desenvolvidos para executar

ações maliciosas em um computador. Na literatura de

segurança o termo malware também é conhecido por

“software malicioso”.
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Alguns exemplos de malware são:

 vírus;

 cavalos de tróia;

 worms e bots;

 Backdoors;

 keyloggers e outros programas spyware;

 rootkits.
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Código malicioso ou Malware (Malicious Software)

- Vírus

 Vírus é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente

malicioso, que se propaga infectando, isto é, inserindo cópias de si mesmo e se

tornando parte de outros programas e arquivos de um computador. O vírus depende da

execução do programa ou arquivo hospedeiro para que possa se tornar ativo e dar

continuidade ao processo de infecção.

 Computadores domésticos, notebooks, telefones celulares e PDAs são exemplos de

dispositivos computacionais passíveis de infecção.
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Código malicioso ou Malware (Malicious Software)

- Espécies de vírus:

 Boot (área de inicialização do s.o)

 Macro (gerados por programas de escritório)

 Arquivo (se anexa a um arquivo executável, trava a máquina, etc)

 Polimórfico (se modifica para que o antivírus tenha dificuldades para

identificá-lo)

 Script (são códigos/programas que podem estar em páginas da web. Ex:

teclado virtual)

 Retrovírus (vírus que ataca o antivírus, tenta desativá-lo)
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Código malicioso ou Malware (Malicious Software)

- Cavalo de tróia (Trojan)

 Conta a mitologia grega que o “Cavalo de Tróia” foi uma grande estátua,

utilizada como instrumento de guerra pelos gregos para obter acesso a

cidade de Tróia. A estátua do cavalo foi recheada com soldados que,

durante a noite, abriram os portões da cidade possibilitando a entrada

dos gregos e a dominação de Tróia. Daí surgiram os termos “Presente

de Grego” e “Cavalo de Tróia”.
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Código malicioso ou Malware (Malicious Software)

- Cavalo de tróia (Trojan)

 Na informática, um cavalo de tróia (trojan horse) é um programa,

normalmente recebido como um “presente” (por exemplo, cartão

virtual, álbum de fotos, protetor de tela, jogo, etc), que além de

executar funções para as quais foi aparentemente projetado, também

executa outras funções normalmente maliciosas e sem o conhecimento

do usuário.
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Código malicioso ou Malware (Malicious Software)

- Algumas das funções maliciosas que podem ser executadas por um

cavalo de tróia são:

 instalação de keyloggers ou screenloggers;

 furto de senhas e outras informações sensíveis, como números de

cartões de crédito;

 inclusão de backdoors, para permitir que um atacante tenha total

controle sobre o computador;

 alteração ou destruição de arquivos.
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Como um cavalo de tróia pode ser diferenciado de um vírus ou worm?

- Por definição, o cavalo de tróia distingue-se de um vírus ou de um worm por

não infectar outros arquivos, nem propagar cópias de si mesmo

automaticamente.

- Normalmente um cavalo de tróia consiste em um único arquivo que necessita

ser explicitamente ser executado.

- Podem existir casos onde um cavalo de tróia contenha um vírus ou worm.

Mas mesmo nestes casos é possível distinguir as ações realizadas como

consequência da execução do cavalo de tróia propriamente dito, daquelas

relacionadas ao comportamento de um vírus ou worm.
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Como um cavalo de tróia pode ser diferenciado de um vírus ou worm?

- O cavalo de tróia Nunca vai se replicar, essa é a principal diferença em

relação ao vírus.

-

-

-
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CESPE – PC-GO – 2016

O cavalo de Troia (trojan)

a) impede que o sistema operacional se inicie ou seja executado corretamente.

b) aumenta o tráfego na Internet e gera um grande volume de dados de caixas

postais de correio eletrônico.

c) pode ser instalado por vírus, phishing ou outros programas, com a finalidade

de abrir um backdoor.

d) também é conhecido como vírus de macro, por utilizar os arquivos do MS

Office

e) não pode ser combatido por meio de firewall.

ANULADA
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CESPE – DPU – 2016 (Analista)

A respeito da Internet e suas ferramentas, julgue o item a

seguir.

Malwares são mecanismos utilizados para evitar que técnicas

invasivas, como phishing e spams, sejam instaladas nas

máquinas de usuários da Internet.

ERRADA
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Worm (Verme)

- Worm é um programa capaz de se propagar automaticamente através de

redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador.

- Diferente do vírus, o worm não embute cópias de si mesmo em outros

programas ou arquivos e não necessita ser explicitamente executado para

se propagar.

- Sua propagação se dá através da exploração de vulnerabilidades existentes

ou falhas na configuração de softwares instalados em computadores.

- Ele contamina Msn e Outlook e fica replicando mensagens.

- Não ataca a máquina do usuário. Não tem o objetivo de parar a máquina.
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Spyware

- Spyware, por sua vez, é o termo utilizado para se referir a uma

grande categoria de software que tem o objetivo de monitorar

atividades de um sistema, coletar e enviar essas informações,

normalmente confidenciais, para terceiros.

- Os spywares, assim como os adwares, podem ser utilizados de

forma legítima, mas, na maioria das vezes, são utilizados de forma

dissimulada, não autorizada e maliciosa.
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Spyware

- O spyware instalado monitora todos os acessos a sites enquanto o

usuário navega na Internet. Sempre que o usuário acessa

determinados sites de bancos ou de comércio eletrônico, o

keylogger ou screenlogger é ativado para a captura de senhas

bancárias ou números de cartões de crédito; Espécies de Spyware:

 Keylogger

 Screenlogger

 Sniffer


