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Introdução
Este é o exame simulado de EXIN Secure Programming Foundation. As regras e regulamentos do
exame do EXIN se aplicam a este exame.
Este exame consiste de 40 questões de múltipla escolha. Cada questão de múltipla escolha possui
um certo número de alternativas de resposta, entre as quais apenas uma resposta é a correta.
O número máximo de pontos que pode ser obtido neste exame é 40. Cada resposta correta vale
um ponto. Para passar você deve obter 26 pontos ou mais.
O tempo permitido para este exame é de 60 minutos.
Boa Sorte!
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Exame simulado
1 / 40
Atacantes e defensores são dois jogadores na área de segurança.
Por que o atacante tem vantagem?
A. Um atacante precisa apenas encontrar uma falha; defensores precisam considerar todas as
falhas possíveis.
B. Um atacante é mais habilidoso e determinado que um defensor.
C. Um atacante abusa das novas tecnologias que um defensor precisa instalar.
D. Um atacante tem mais poder de computação que ele pode usar para realizar todo tipo de
ataques.

2 / 40
Alguns princípios de segurança conhecidos são utilizados no design de sistemas seguros. Um
deles é um design de aplicativo que impede pontos únicos de falha com redundâncias de
segurança e camadas de defesa.
Que princípio é utilizado para conseguir esse design?
A. Defender em profundidade.
B. Falhar com segurança.
C. Conceder privilégios mínimos.
D. Privilégios separados.

3 / 40
O cabeçalho de autorização a seguir é enviado pelo navegador ao servidor em resposta a uma
resposta “401 Autorização Obrigatória”:
Autorização: Basic bmFtZTpwYXNzd29yZA==
É seguro enviar este cabeçalho usando o protocolo HTTP?
A. Sim, porque o valor é criptografado e não pode ser revertido.
B. Sim, porque o valor é utilizado apenas uma vez e muda a cada solicitação.
C. Não, porque o valor é criptografado usando um algoritmo fraco.
D. Não, porque o valor pode ser desprezado e revertido para credenciais válidas.
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4 / 40
O termo SOP geralmente se refere ao mecanismo que controla o acesso para JavaScript e outras
linguagens de script para propriedades e métodos do DOM entre vários domínios.
Que condições devem ser satisfeitas para conceder acesso entre duas páginas interagindo que
NÃO usam a propriedade document.domain?
A. Protocolo, número de IP e – para navegadores que não sejam Microsoft Internet Explorer –
número da porta.
B. Protocolo, nome de domínio e – para navegadores que não sejam Microsoft Internet Explorer –
número da porta.
C. Protocolo, registro PTR e – para navegadores que não sejam Microsoft Internet Explorer –
número da porta.
D. Protocolo, FQDN e – para navegadores que não sejam Microsoft Internet Explorer – número da
porta.

5 / 40
Um aplicativo permite que um usuário que esteja conectado mude sua senha. Esta função só está
disponível para usuários autenticados e utiliza o protocolo HTTPS para enviar os dados.
O que é considerado como a MELHOR PRÁTICA para realizar a alteração de senha?
A. Solicite ao usuário o nome de login, a senha antiga, a senha nova e a confirmação desta senha.
B. Solicite ao usuário a senha nova e a confirmação desta senha.
C. Solicite ao usuário a senha antiga, a senha nova e a confirmação desta senha.
D. Use os dados da sessão para identificar o usuário e solicitar a senha nova e a confirmação
desta senha.

6 / 40
Ao armazenar senhas em um arquivo ou banco de dados, qual é a MELHOR abordagem?
A. Armazenar o valor hasheado da senha que o usuário escolheu incluindo um salt aleatório.
B. Armazenar o valor hasheado da senha que o usuário escolheu incluindo um salt fixo.
C. Armazenar o valor de texto simples da senha que o usuário escolheu.
D. Armazenar o valor criptografado da senha que o usuário escolheu incluindo o vetor de
inicialização.
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7 / 40
Sessões HTTP são usadas para manter o estado entre várias solicitações e usar uma ID de sessão
para identificação.
Qual é a prática MAIS importante no que se refere à ID de sessão?
A. A ID de sessão deve ser mantida em segredo em todos os momentos.
B. A ID de sessão deve mudar com cada solicitação POST.
C. A ID de sessão deve ter pelo menos dez caracteres.
D. A ID de sessão deve ser criptografada usando um algoritmo forte.

8 / 40
Um aplicativo usa uma implementação de sign-on único que é projetada especificamente para
ambientes baseados na web. O usuário faz login através do provedor de identidade e usa dois
aplicativos diferentes que participam da mesma implementação de sign-on único. Você está
enfrentando alguns desafios ao implementar o recurso de logout.
Qual é a MELHOR maneira de resolver a implementação do recurso de logout para esses dois
aplicativos?
Implementar uma função de logout que invalida a sessão para o aplicativo atual e não a
A. sessão de sign-on único.
B. Implementar uma função de logout que invalida a sessão de sign-on único e depende da
expiração da sessão para aplicativos participantes.
C. Implementar uma função de logout que invalida a sessão de sign-on único e a sessão para o
aplicativo atual.
D. Implementar duas funções de logout: uma para o aplicativo atual e uma que, além disso,
invalida a sessão de sign-on único.

9 / 40
Seu aplicativo de web usa sessões para manter o estado. Um usuário faz login, mas não permite a
configuração de cookies. Você tem que implementar uma solução alternativa para manter o
controle da ID de sessão. A ID de sessão é um valor aleatório de 96 bits e toda a comunicação é
baseada em HTTPS.
Neste cenário, qual é a MELHOR maneira de manter o controle da ID de sessão?
A. Usar um parâmetro de URL que contém a ID de sessão.
B. Usar um parâmetro oculto que contém a ID de sessão.
C. Usar um parâmetro de URL que contenha a ID de sessão criptografada.
D. Usar uma combinação de cabeçalhos HTTP para gerar a ID de sessão.
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10 / 40
Qual é a MELHOR solução para evitar ataques CSRF?
A. Usar o cabeçalho de referência para verificar a origem da solicitação anterior.
B. Tornar solicitações imprevisíveis, adicionando um valor aleatório e verificar este
valor.
C. Usar HTTPS para proteger toda a comunicação entre o cliente e o servidor.
D. Certificar que a fixação de sessão não seja possível, o que também evita ataques
CSRF.

11 / 40
Existem vulnerabilidades em diferentes contextos. Dois contextos identificáveis são os contextos
do lado do servidor e do lado do cliente. É importante compreender se uma vulnerabilidade é
focada na parte do servidor do aplicativo (contexto de servidor) ou do cliente que o executa
(contexto de cliente). Injeção de SQL e XSS são dois tipos diferentes de vulnerabilidades.
Em que contexto existem essas duas vulnerabilidades?
A. Vulnerabilidades de injeção SQL existem do lado do cliente e vulnerabilidades de
XSS existem do lado do servidor.
B. Vulnerabilidades de injeção SQL existem do lado do servidor e vulnerabilidades de
XSS existem do lado do cliente.
C. Vulnerabilidades tanto de injeção SQL e de XSS existem do lado do cliente.
D. Vulnerabilidades tanto de injeção SQL e de XSS existem do lado do servidor.

12 / 40
Consultas diretas e parametrizadas são duas técnicas para executar consultas que são, em parte,
baseadas na entrada do usuário.
Qual das afirmações a seguir é correta em matéria de consultas diretas e parametrizadas quando
usadas adequadamente?
A. Uma consulta direta filtra meta-caracteres de forma mais eficiente que consultas
parametrizadas.
B. Uma consulta direta filtra meta-caracteres de forma menos eficiente que consultas
parametrizadas.
C. Uma consulta direta usa espaços reservados para processar a entrada e uma consulta
parametrizada usa os parâmetros fornecidos.
D. Uma consulta direta utiliza os parâmetros fornecidos para entrada e uma consulta
parametrizada processa a entrada através de espaços reservados.
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13 / 40
A honrosa tarefa de evitar a injeção de SQL em um pequeno aplicativo de web foi atribuída a você.
Você listou todas as linhas de código em que a entrada do usuário acaba em uma consulta SQL.
Você também quer certificar que futuros envolvimentos não introduzam novas vulnerabilidades de
injeção SQL.
Qual é a MELHOR solução para cumprir essa tarefa?
A. Escrever e usar suas próprias rotinas que escapam todas as entradas para todos os produtos
de banco de dados e reescrever as linhas de código necessárias.
B. Usar uma camada transparente fornecida através de bibliotecas padrão que escapa toda
entrada e reescreve as linhas de código necessárias.
C. Impedir o vazamento de informações sobre o produto de banco de dados que é usado para
tornar a injeção SQL impossível.
D. Impedir que o aplicativo mostre mensagens de erro detalhadas, pois estas são necessárias
para explorar uma vulnerabilidade SQL.

14 / 40
Testar a entrada contra uma lista de entradas negativas conhecidas que é implementada quando
você compilar uma lista de todas as condições negativas ou ruins e depois verificar se a entrada
recebida não está incluída na lista é uma técnica de filtragem de entrada.
Qual é o nome dessa técnica de filtragem?
A. Implementação do método de Lista Cinza para validação de entrada.
B. Implementação do método de Lista Negra para validação de entrada.
C. Implementação do método de Lista Branca para validação de entrada.
D. Implementação de Expressões Regulares para validação de entrada.

15 / 40
Validação de entrada do usuário é possível na parte do cliente (navegador) e na parte do servidor
do aplicativo.
Qual é a MELHOR solução para realizar a validação de entrada do usuário?
A. Realizar a validação de entrada do usuário no cliente (navegador).
B. Realizar a validação de entrada do usuário na parte do servidor do aplicativo.
C. Realizar a validação de entrada do usuário tanto na parte do cliente (navegador) quanto na
parte do servidor do aplicativo.
D. Realizar a validação de entrada do usuário na parte do cliente (navegador) ou na parte do
servidor do aplicativo.
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16 / 40
O seu servidor de web está configurado para usar codificação UTF-8 para entrada e saída.
Algumas de suas rotinas de validação são baseadas em bibliotecas de legado que só aceitam
conjuntos de caracteres ISO/IEC 8859. Você escreveu rotinas de conversão a serem utilizadas
para a tratar de entrada e saída para a rotina de validação.
Um usuário tem permissão para entrar seu nome em um formulário de web. A entrada é validada
pelas rotinas de validação e refletida para o usuário no corpo HTML.
O que precisa ser feito com a entrada para exibir a saída corretamente e com segurança?
A. A entrada deve ser normalizada, convertida e codificada em HTML.
B. A entrada deve ser normalizada, decapada e codificada em HTML.
C. A entrada precisa ser convertida, decapada e codificada em HTML.
D. A entrada tem de ser normalizada, decapada e convertida.

17 / 40
Um atacante encontrou dois campos de entrada que resultam em uma condição de
transbordamento de buffer. Esta condição ocorre dentro de uma função que converte toda a
entrada em letras maiúsculas para minúsculas e que é usada para executar uma pesquisa.
Onde o transbordamento de buffer reside e o que ele permite?
A. Esse transbordamento de buffer reside na pilha e permite a execução de código.
B. Esse transbordamento de buffer reside na pilha e permite a manipulação de dados.
C. Esse transbordamento de buffer reside na pilha e permite a manipulação de dados.
D. Esse transbordamento de buffer reside na pilha e permite a execução de código.

18 / 40
Um atacante encontrou uma vulnerabilidade em um aplicativo de web. Ele descobriu que um dos
parâmetros na URL pode ser usado para adicionar código JavaScript, que é executado dentro do
navegador quando ele envia a solicitação ao site da web.
Qual das afirmações a seguir MELHOR descreve essa vulnerabilidade?
A. Esta é uma vulnerabilidade de XSS armazenada. O atacante precisa enganar a vítima para
visitar a URL.
B. Esta é uma vulnerabilidade de XSS armazenada. A exploração ocorre quando alguém usa o
aplicativo de web.
C. Esta é uma vulnerabilidade refletida de XSS. O atacante precisa enganar a vítima para visitar a
URL.
D. Esta é uma vulnerabilidade refletida de XSS. A exploração ocorre quando alguém usa o
aplicativo de web.
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19 / 40
Como desenvolvedor de um aplicativo de web, você recebe a tarefa de implementar uma forte
defesa contra XSS de servidor.
Qual é a defesa mais fácil e mais forte contra XSS de servidor?
A. Decapar todo JavaScript de entrada do usuário.
B. Codificação de saída sensível ao contexto do lado do servidor.
C. Uso de APIs seguros de JavaScript.
D. Uso de código JavaScript seguro de terceiros.

20 / 40
Membros do departamento de RH da sua empresa são responsáveis por manter suas informações
pessoais que reside no aplicativo de RH. Informações a respeito de seu desempenho no trabalho
também são armazenadas através do aplicativo de RH, mas o acesso de leitura/gravação a essas
informações é limitado ao gerente de seu departamento. Um dos membros do RH tem permissão
de leitura do desempenho de trabalho para fins de monitoramento.
A autorização para o aplicativo de RH é implementada de acordo com o modelo de acesso
desejado.
Em que tipo de autorização o acesso aos dados dentro do aplicativo RH se baseia?
A. Em autorização horizontal.
B. Em autorização vertical.
C. Em autorização de objeto e atributo.
D. Em autorização horizontal e vertical.

21 / 40
Um usuário autenticado está autorizado a editar, visualizar e apagar registros que descrevem
todas as peças individuais que pertencem explicitamente a um produto que é fabricado pelo
departamento em que ele trabalha. A empresa fabrica outros produtos, mas o usuário não está
autorizado a acessar peças que pertencem a esses outros produtos.
O usuário autenticado descobre que pode obter acesso a peças não autorizadas simplesmente
mudando um valor no formulário que representa o número da peça.
Qual é o motivo MAIS provável para essa falha de autorização?
A. A autorização é baseada em referências diretas a objetos inseguras.
B. A autorização é baseada em referências indiretas a objetos inseguras.
C. A autorização é baseada em referências indiretas a objetos incompletas.
D. A autorização é baseada em referências diretas a objetos incompletas.
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22 / 40
Suponha que duas ações separadas operam sobre o mesmo recurso e que verificações são
utilizadas para validar se o processo está autorizado a utilizar o recurso.
Qual é o ataque chamado que abusa da janela de tempo entre a verificação (TOC) e a utilização
(TOU) do recurso?
A. Um ataque de envenenamento de sessão.
B. Um ataque de condição de corrida.
C. Um ataque de operação atômica.
D. Um ataque de fluxo de aplicativo.

23 / 40
Por que o endurecimento dos sistemas é um controle de segurança muito importante?
A. Software de terceiros nem sempre são escritos com a segurança em mente.
B. Firewalls de terceiros não protegem os serviços expostos corretamente.
C. Serviços de terceiros são sempre ligados e inseguros por padrão e precisam de
proteção.
D. Software de terceiros não são simultaneamente funcionais e seguros fora da caixa.

24 / 40
O endurecimento de um sistema consiste em vários ajustes.
Qual dos seguintes NÃO é considerado endurecimento de um sistema?
A. Aplicar os reparos de segurança mais recentes.
B. Desativar ou remover recursos de depuração.
C. Compilar código com proteção ASLR e DEP.
D. Alterar senhas padrão.

25 / 40
Um aplicativo de web detecta um erro ao tratar de uma solicitação. Em vez de exibir todas as
informações sobre o erro, uma página geral, incluindo uma referência sobre o erro, é retornada.
Todas as informações sobre o erro são registradas localmente, incluindo as referências.
Qual é, MAIS provavelmente, o principal motivo para essa solução?
A. Isso evita o vazamento desnecessário de informações internas.
B. Isso é mais amigável ao usuário do que exibir a mensagem de erro completa.
C. Isso evita o uso desnecessário da largura de banda.
D. Essa é a forma preferida por desenvolvedores para resolver e administrar erros.
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26 / 40
Um aplicativo de web é projetado com o registro de vários tipos de informação em mente.
Que tipo de informação é MAIS importante para o registro de informações em matéria de
segurança?
A. Informações sobre a versão dos módulos que são iniciados.
B. Traços de empilhamento que são gerados durante um erro.
C. Os registros de horário de entrada, duração e saída de chamadas de procedimento.
D. Aumento e diminuição de níveis de privilégios para usuários logados.

27 / 40
Como desenvolvedor, você codificou para pegar cada erro potencial e forneceu uma solução que
garante que o código não seja deixado em um estado inseguro.
Que princípio de segurança do aplicativo é descrito acima?
A. Mediação completa.
B. Falhar com segurança.
C. Detectar intrusões.
D. Padrões à prova de falhas.

28 / 40
Como um desenvolvedor você está preocupado com o desempenho e disponibilidade do seu
aplicativo. Em vez de depender exclusivamente da implementação de um farm de servidores
grande e extensível, você também implementa uma solução que limita a quantidade de recursos
que podem ser atribuídos a um único usuário.
Que propósito MELHOR descreve o motivo por trás dessa solução?
A. Acelerar o processamento.
B. Impedir um comportamento inesperado.
C. Mitigar um ataque de DoS.
D. Reduzir o farm de servidores.

29 / 40
Ao desenvolver um aplicativo que usa criptografia, qual é a MELHOR estratégia para escolher uma
biblioteca criptográfica?
A. Desenvolvê-lo você mesmo(a): bibliotecas de código aberto não são confiáveis A prova é o
Heartbleed.
B. Usar uma biblioteca de código aberto e auditá-la você mesmo(a).
C. Usar uma biblioteca comercial como a Bsafe da RSA; elas foram auditadas por profissionais.
D. Usar uma biblioteca código aberto ou comercial e escrever uma suposição de segurança de
que elas estão fora de alcance para o requisito de segurança.
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30 / 40
Qual é a diferença entre criptografia simétrica e criptografia assimétrica?
A. Criptografia simétrica é baseada em senhas simétricas. Criptografia assimétrica permite todas
as senhas.
B. A criptografia simétrica precisa requer o mesmo sistema operacional para usuário e
navegador. A criptografia assimétrica não requer.
C. A criptografia simétrica é baseada em tanto usuário e quanto software utilizarem a mesma
chave. A criptografia assimétrica uses uma chave pública.
D. A criptografia simétrica verifica uma senha contra uma senha armazenada. A criptografia
assimétrica utiliza um string adicionado aleatoriamente.

31 / 40
Por que um site da web, cujo certificado foi revogado, é um risco?
A. Porque um site da web com um certificado revogado não pode ser o site da web
que você pretendia visitar.
B. Porque foi provado que a autoridade de certificação que fornece o certificado é
ruim.
C. Porque o navegador não está funcionando corretamente, esse erro é mostrado a
você. Você precisa atualizar.
D. Não é um risco, porque o certificado original foi fornecido por uma autoridade de
certificação confiável.

32 / 40
Foi designado que você crie um site da web que usa HTTPS. Para este efeito, você solicitou e
instalou um certificado que é assinado por uma AC (Autoridade de Certificação) bem conhecida.
O que NÃO é algo que você tem que fazer para implementar o servidor HTTPS com segurança?
A. Desativar todos os protocolos que não são suportados pelo SO do servidor.
B. Configurar o servidor para permitir somente protocolos e cifras fortes.
C. Implementar HSTS para permitir a mitigação baseada em navegador.
D. Configurar o servidor ou aplicativo para adicionar a bandeira “seguro” em cookies
de sessão.

33 / 40
Um banco suíço precisa de um requisito de não-repúdio para o seguinte requisito funcional:
"Como titular de uma conta, eu posso transferir dinheiro de uma conta para outra”.
É solicitado que você os ajude. O que é um requisito de não-repúdio apropriado?
A. Todas as tentativas de login devem ser registradas.
B. Transferências só podem ser feitas a partir de uma das contas do titular de conta.
C. Cada transferência deve ser registrada.
D. Valores negativos não são permitidos.

Exame simulado de EXIN Secure Programming Foundation (SPF.PR)

14

34 / 40
Devido a este requisito:
"Quando um usuário esqueceu sua senha, o usuário deve poder capaz de mudá-la".
Qual é o pressuposto oculto aqui?
A. Supõe-se que os usuários devem poder mudar apenas a sua própria senha.
B. Supõe-se que as senhas deve ter um comprimento mínimo.
C. Supõe-se que os usuários não anotem suas senhas.
D. Supõe-se que a identidade de um usuário pode ser estabelecida antes de alterar a senha.

35 / 40
Que princípio de segurança afirma que o acesso é negado e que o regime de segurança identifica
quando o acesso é permitido?
A. Recusa padrão.
B. Defesa em profundidade.
C. Privilégio mínimo.
D. Validação de entrada.
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36 / 40
Um jornal implantou uma plataforma de edição. Sua arquitetura é descrita abaixo e ilustrada com
um Diagrama de Fluxo de Dados (DFD).

1. Fotógrafos de todo o mundo podem se logar e fazer upload de fotos usando SFTP (FTP
Seguro).
2. As fotos são colocadas em um diretório de upload.
3. O sistema executa um processo programado regularmente para mover as fotos do
diretório de upload para um banco de dados SQL.
4. Editores no escritório usam o aplicativo de web para navegar pelas fotos e adicionar
algumas fotos a artigos para publicação. (Não há nenhum recurso de edição de foto, as
fotos são publicadas como estão).
Uma análise de ameaça identificou este risco: Os fotógrafos podem criar nomes de arquivos
malformados que desencadeiam um ataque de injeção shell. Se um atacante fizer upload de um
arquivo que contém comandos shell, o código que deveria copiar o arquivo executará esses
comandos shell.
Os arquitetos substituem o SFTP de upload de arquivo e o trabalho agendado com uma interface
de web que insere as fotos diretamente no banco de dados, na esperança de obter um sistema
mais seguro.
Escolha a MELHOR resposta. O sistema ficará mais seguro?
A. Sim, isso resolve o problema completamente.
B. Sim, mas apenas se a interface de web estiver livre de problemas de segurança.
C. Não, essa correção não trata de ataques de forjamento de identidade.
D. Não, isso não resolve o problema de maneira nenhuma.
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37 / 40
Qual dos seguintes NÃO é um princípio de design seguro?
A. Permitir melhorias de segurança futuras.
B. Projetar de segurança através do sigilo.
C. Implementar privilégio mínimo.
D. Isolar controles de segurança.

38 / 40
Que definição MELHOR descreve uma varredura de vulnerabilidade?
A. Uma série de testes automatizados para problemas conhecidos.
B. Um teste realizado por especialistas em segurança.
C. Um teste de estresse para fazer o aplicativo travar.
D. Uma revisão de vulnerabilidades no design.

39 / 40
Quais dos seguintes itens um teste de segurança eficaz deve envolver?
A. Teste de pessoas.
B. Teste de processos.
C. Teste de tecnologia.
D. Todos os anteriores.

40 / 40
Qual é uma desvantagem significativa de código inspecionando MANUALMENTE?
A. A revisão é realizada rápido demais para ser completa, quando feita manualmente.
B. A inspeção manual não pode ser aplicada a muitas situações.
C. A inspeção manual requer pensamento humano e habilidade significativos para ser
eficaz.
D. A revisão manual requer o apoio de tecnologias complexas.
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1 / 40
Atacantes e defensores são dois jogadores na área de segurança.
Por que o atacante tem vantagem?
A. Um atacante precisa apenas encontrar uma falha; defensores precisam considerar todas as
falhas possíveis.
B. Um atacante é mais habilidoso e determinado que um defensor.
C. Um atacante abusa das novas tecnologias que um defensor precisa instalar.
D. Um atacante tem mais poder de computação que ele pode usar para realizar todo tipo de
ataques.
A. Correto. Compare com fazer a segurança de um edifício: todas as entradas e janelas etc. devem
ser protegidas. Uma janela aberta é o suficiente para entrar no edifício. (WB capítulo 1)
B. Incorreto. O nível de habilidade é baseado na pessoa, não em para qual lado ele(a) está atuando.
C. Incorreto. Novas tecnologias introduzem novas vulnerabilidades, mas instalá-las é outra coisa.
D. Incorreto. Mais poder de computação pode ser útil, mas não é a razão pela qual os defensores
estão em desvantagem.
2 / 40
Alguns princípios de segurança conhecidos são utilizados no design de sistemas seguros. Um
deles é um design de aplicativo que impede pontos únicos de falha com redundâncias de
segurança e camadas de defesa.
Que princípio é utilizado para conseguir esse design?
A. Defender em profundidade.
B. Falhar com segurança.
C. Conceder privilégios mínimos.
D. Privilégios separados.
A. Correto. De Construção de Software Seguro, “A ideia por trás da defesa em profundidade é
administrar o risco com as estratégias defensivas diversas, de modo que, se uma camada de
defesa acabar sendo inadequada, espera-se que outra camada de defesa evite uma violação
completa”. (WB Capítulo 1)
B. Incorreto. De Construção de Software Seguro, “Qualquer sistema suficientemente complexo terá
modos de falha. A falha é inevitável e deve ser planejada. No entanto, problemas de segurança
relacionados a falhas são evitáveis. O problema é que quando muitos sistemas falham de algum
modo, eles exibem um comportamento inseguro”.
C. Incorreto. Quando tiver que conceder permissão a um usuário ou um processo para fazer algo,
conceda o mínimo de permissão possível.
D. Incorreto. Saiba que se um atacante é capaz de obter fraudulentamente um privilégio, mas não
um segundo, ela pode não ser capaz de lançar um ataque bem sucedido.
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O cabeçalho de autorização a seguir é enviado pelo navegador ao servidor em resposta a uma
resposta “401 Autorização Obrigatória”:
Autorização: Basic bmFtZTpwYXNzd29yZA==
É seguro enviar este cabeçalho usando o protocolo HTTP?
A. Sim, porque o valor é criptografado e não pode ser revertido.
B. Sim, porque o valor é utilizado apenas uma vez e muda a cada solicitação.
C. Não, porque o valor é criptografado usando um algoritmo fraco.
D. Não, porque o valor pode ser desprezado e revertido para credenciais válidas.
A. Incorreto. O valor não é criptografado. HTTP permite o “farejamento” de texto simples e o valor
pode ser decodificado em uma representação de senha de usuário.
B. Incorreto. O valor é usado com cada solicitação e permanece o mesmo.
C. Incorreto. O valor é codificado e não criptografado.
D. Correto. A string codificada em base64 no cabeçalho representa literalmente: nome:senha (WB
Capítulo 1)
4 / 40
O termo SOP geralmente se refere ao mecanismo que controla o acesso para JavaScript e outras
linguagens de script para propriedades e métodos do DOM entre vários domínios.
Que condições devem ser satisfeitas para conceder acesso entre duas páginas interagindo que
NÃO usam a propriedade document.domain?
A. Protocolo, número de IP e – para navegadores que não sejam Microsoft Internet Explorer –
número da porta.
B. Protocolo, nome de domínio e – para navegadores que não sejam Microsoft Internet Explorer –
número da porta.
C. Protocolo, registro PTR e – para navegadores que não sejam Microsoft Internet Explorer –
número da porta.
D. Protocolo, FQDN e – para navegadores que não sejam Microsoft Internet Explorer – número da
porta.
A. Incorreto. O número de IP não é parte da verificação.
B. Incorreto. O FQDN é verificado, e não apenas a parte do nome de domínio.
C. Incorreto. O registro PTR não é verificado.
D. Correto. Estas propriedades são verificadas e têm que ser satisfeitas. (WB Capítulo 1)
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Um aplicativo permite que um usuário que esteja conectado mude sua senha. Esta função só está
disponível para usuários autenticados e utiliza o protocolo HTTPS para enviar os dados.
O que é considerado como a MELHOR PRÁTICA para realizar a alteração de senha?
A. Solicite ao usuário o nome de login, a senha antiga, a senha nova e a confirmação desta senha.
B. Solicite ao usuário a senha nova e a confirmação desta senha.
C. Solicite ao usuário a senha antiga, a senha nova e a confirmação desta senha.
D. Use os dados da sessão para identificar o usuário e solicitar a senha nova e a confirmação
desta senha.
A. Incorreto. Não use o nome de login como entrada, pois esta informação já está disponível na
sessão. Dependendo de diferentes mensagens de erro e/ou do momento, um adversário é capaz
de detectar os nomes de usuário.
B. Incorreto. O usuário sentado atrás da mesa não tem que ser o usuário que estava conectado.
C. Correto. A senha antiga é usada para identificar o usuário atual. (WB Capítulo 2)
D. Incorreto. O usuário sentado atrás da mesa não tem que ser o usuário que estava conectado. A
sessão está vinculada ao usuário que se login originalmente.
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Ao armazenar senhas em um arquivo ou banco de dados, qual é a MELHOR abordagem?
A. Armazenar o valor hasheado da senha que o usuário escolheu incluindo um salt aleatório.
B. Armazenar o valor hasheado da senha que o usuário escolheu incluindo um salt fixo.
C. Armazenar o valor de texto simples da senha que o usuário escolheu.
D. Armazenar o valor criptografado da senha que o usuário escolheu incluindo o vetor de
inicialização.
A. Correto. Um salt aleatório deve ser usado para calcular hash do valor escolhido. (WB Capítulo 2)
B. Incorreto. Dois usuários com a mesma senha têm o mesmo valor hasheado resultante. Além
disso, é mais fácil gerar uma Tabela Arco-íris para reverter senha a partir de um arquivo que usa
salts fixos.
C. Incorreto. Ao armazenar senhas como texto simples, qualquer pessoa com acesso ao arquivo
tem acesso às senhas reais.
D. Incorreto. Criptografia requer que ambas as partes tenham o mesmo par criptografia/chave de
descriptografia e um algoritmo que deve ser armazenado, que não é o melhor método. Um vetor de
inicialização é usado para outras finalidades.
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Sessões HTTP são usadas para manter o estado entre várias solicitações e usar uma ID de sessão
para identificação.
Qual é a prática MAIS importante no que se refere à ID de sessão?
A. A ID de sessão deve ser mantida em segredo em todos os momentos.
B. A ID de sessão deve mudar com cada solicitação POST.
C. A ID de sessão deve ter pelo menos dez caracteres.
D. A ID de sessão deve ser criptografada usando um algoritmo forte.
A. Correto. Se uma ID vazar, outra pessoa pode assumir a sessão. (WB Capítulo 2)
B. Incorreto. Uma ID de sessão identifica a sessão. Um token CSRF é usado para tornar solicitação
POST imprevisível.
C. Incorreto. Uma ID de sessão não deve ser previsível.
D. Incorreto. Criptografia requer que ambas as partes tenham acesso às chaves necessárias.
8 / 40
Um aplicativo usa uma implementação de sign-on único que é projetada especificamente para
ambientes baseados na web. O usuário faz login através do provedor de identidade e usa dois
aplicativos diferentes que participam da mesma implementação de sign-on único. Você está
enfrentando alguns desafios ao implementar o recurso de logout.
Qual é a MELHOR maneira de resolver a implementação do recurso de logout para esses dois
aplicativos?
Implementar uma função de logout que invalida a sessão para o aplicativo atual e não a
A. sessão de sign-on único.
B. Implementar uma função de logout que invalida a sessão de sign-on único e depende da
expiração da sessão para aplicativos participantes.
C. Implementar uma função de logout que invalida a sessão de sign-on único e a sessão para o
aplicativo atual.
D. Implementar duas funções de logout: uma para o aplicativo atual e uma que, além disso,
invalida a sessão de sign-on único.
A. Incorreto. O problema é que, quando você iniciar o aplicativo, a implementação de sign-on único
certifica-se de que você seja capaz de fazer login.
B. Incorreto. Quando um usuário aperta o botão de logout, ele/ela quer sair imediatamente.
C. Incorreto. Um dos propósitos do sign-on único é usar aplicativos diferentes sem ter que iniciar
sessão para cada aplicativo separadamente. O segundo aplicativo pode ter expirado e o usuário
tem que fornecer as credenciais.
D. Correto. O usuário decide onde fazer logout. Pelo menos no aplicativo atual e possivelmente no
aplicativo de sign-on único. Detectar as sessões atuais (ativas) e agir diferente sobre essa
informação seria uma solução mais sofisticada (propensa a erros). (WB Capítulo 2)
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Seu aplicativo de web usa sessões para manter o estado. Um usuário faz login, mas não permite a
configuração de cookies. Você tem que implementar uma solução alternativa para manter o
controle da ID de sessão. A ID de sessão é um valor aleatório de 96 bits e toda a comunicação é
baseada em HTTPS.
Neste cenário, qual é a MELHOR maneira de manter o controle da ID de sessão?
A. Usar um parâmetro de URL que contém a ID de sessão.
B. Usar um parâmetro oculto que contém a ID de sessão.
C. Usar um parâmetro de URL que contenha a ID de sessão criptografada.
D. Usar uma combinação de cabeçalhos HTTP para gerar a ID de sessão.
A. Incorreto. Parâmetros de URL aparecem em vários lugares.
B. Correto. Um parâmetro oculto pode ser usado em vez de um cookie, mas tem que ser enviado
juntamente com cada resposta. (WB Capítulo 2)
C. Incorreto. Criptografia não resolve esse problema.
D. Incorreto. Deve-se usar uma ID aleatória e exclusiva.
10 / 40
Qual é a MELHOR solução para evitar ataques CSRF?
A. Usar o cabeçalho de referência para verificar a origem da solicitação anterior.
B. Tornar solicitações imprevisíveis, adicionando um valor aleatório e verificar este
valor.
C. Usar HTTPS para proteger toda a comunicação entre o cliente e o servidor.
D. Certificar que a fixação de sessão não seja possível, o que também evita ataques
CSRF.
A. Incorreto. O cabeçalho de referência também pode/poderia ser manipulado por tecnologias
(mais recentes) de navegador (AJAX, Flash).
B. Correto. Um valor aleatório (nonce) deve ser adicionado. Esse valor também deve ser
armazenado dentro do dat da sessão. Após o processamento da solicitação, o valor armazenado e
retornado devem corresponder. (WB Capítulo 2)
C. Incorreto. A comunicação e os dados são protegidos. Ainda é possível enviar conteúdo
malicioso.
D. Incorreto. Evitar a fixação de sessão é um problema, CSRF é um problema adicional.
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Existem vulnerabilidades em diferentes contextos. Dois contextos identificáveis são os contextos
do lado do servidor e do lado do cliente. É importante compreender se uma vulnerabilidade é
focada na parte do servidor do aplicativo (contexto de servidor) ou do cliente que o executa
(contexto de cliente). Injeção de SQL e XSS são dois tipos diferentes de vulnerabilidades.
Em que contexto existem essas duas vulnerabilidades?
A. Vulnerabilidades de injeção SQL existem do lado do cliente e vulnerabilidades de
XSS existem do lado do servidor.
B. Vulnerabilidades de injeção SQL existem do lado do servidor e vulnerabilidades de
XSS existem do lado do cliente.
C. Vulnerabilidades tanto de injeção SQL e de XSS existem do lado do cliente.
D. Vulnerabilidades tanto de injeção SQL e de XSS existem do lado do servidor.
A. Incorreto. Injeção SQL reside no contexto do servidor e XSS reside no contexto do navegador,
que é do lado do cliente.
B. Correto. Injeção SQL reside no contexto do servidor e XSS reside no contexto do navegador, que
é do lado do cliente. (WB Capítulo 3)
C. Incorreto. Injeção SQL reside no contexto do servidor e XSS reside no contexto do navegador,
que é do lado do cliente.
D. Incorreto. Injeção SQL reside no contexto do servidor e XSS reside no contexto do navegador,
que é do lado do cliente.
12 / 40
Consultas diretas e parametrizadas são duas técnicas para executar consultas que são, em parte,
baseadas na entrada do usuário.
Qual das afirmações a seguir é correta em matéria de consultas diretas e parametrizadas quando
usadas adequadamente?
A. Uma consulta direta filtra meta-caracteres de forma mais eficiente que consultas
parametrizadas.
B. Uma consulta direta filtra meta-caracteres de forma menos eficiente que consultas
parametrizadas.
C. Uma consulta direta usa espaços reservados para processar a entrada e uma consulta
parametrizada usa os parâmetros fornecidos.
D. Uma consulta direta utiliza os parâmetros fornecidos para entrada e uma consulta
parametrizada processa a entrada através de espaços reservados.
A. Incorreto. O principal objetivo da consulta parametrizada é a segurança.
B. Incorreto. O principal objetivo da consulta parametrizada é a segurança.
C. Incorreto. Uma consulta direta usa a entrada fornecida. Escape tem de ser feito antes e de
maneira correta.
D. Correto. Espaços reservados são usados para processar (escape) entrada. (WB Capítulo 3)

Exame simulado de EXIN Secure Programming Foundation (SPF.PR)

23

13 / 40
A honrosa tarefa de evitar a injeção de SQL em um pequeno aplicativo de web foi atribuída a você.
Você listou todas as linhas de código em que a entrada do usuário acaba em uma consulta SQL.
Você também quer certificar que futuros envolvimentos não introduzam novas vulnerabilidades de
injeção SQL.
Qual é a MELHOR solução para cumprir essa tarefa?
A. Escrever e usar suas próprias rotinas que escapam todas as entradas para todos os produtos
de banco de dados e reescrever as linhas de código necessárias.
B. Usar uma camada transparente fornecida através de bibliotecas padrão que escapa toda
entrada e reescreve as linhas de código necessárias.
C. Impedir o vazamento de informações sobre o produto de banco de dados que é usado para
tornar a injeção SQL impossível.
D. Impedir que o aplicativo mostre mensagens de erro detalhadas, pois estas são necessárias
para explorar uma vulnerabilidade SQL.
A. Incorreto. Há bibliotecas comprovadas que executam a mesma tarefa. Não é conclusivo que
você inclua todos os meta-caracteres.
B. Correto. Camada transparente é fornecida através de técnicas como consultas parametrizadas.
(WB Capítulo 3)
C. Incorreto. Vazamento de informações não é a única maneira de identificar o produto de banco
de dados utilizado e explorar vulnerabilidades de injeção SQL.
D. Incorreto. Mensagens genéricas não impedem ataques cegos de injeção SQL.
14 / 40
Testar a entrada contra uma lista de entradas negativas conhecidas que é implementada quando
você compilar uma lista de todas as condições negativas ou ruins e depois verificar se a entrada
recebida não está incluída na lista é uma técnica de filtragem de entrada.
Qual é o nome dessa técnica de filtragem?
A. Implementação do método de Lista Cinza para validação de entrada.
B. Implementação do método de Lista Negra para validação de entrada.
C. Implementação do método de Lista Branca para validação de entrada.
D. Implementação de Expressões Regulares para validação de entrada.
A. Incorreto. Testar uma lista predefinida de má entrada é chamado de lista negra.
B. Correto. Testar uma lista predefinida de má entrada é chamado de lista negra. (WB Capítulo 3)
C. Incorreto. Testar uma lista predefinida de má entrada é chamado de lista negra.
D. Incorreto. Testar uma lista predefinida de má entrada é chamado de lista negra.
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Validação de entrada do usuário é possível na parte do cliente (navegador) e na parte do servidor
do aplicativo.
Qual é a MELHOR solução para realizar a validação de entrada do usuário?
A. Realizar a validação de entrada do usuário no cliente (navegador).
B. Realizar a validação de entrada do usuário na parte do servidor do aplicativo.
C. Realizar a validação de entrada do usuário tanto na parte do cliente (navegador) quanto na
parte do servidor do aplicativo.
D. Realizar a validação de entrada do usuário na parte do cliente (navegador) ou na parte do
servidor do aplicativo.
A. Incorreto. Validação de entrada do usuário no cliente melhora a experiência de uso e reduz o
tráfego desnecessário, mas, de uma perspectiva de segurança, esses controles são fáceis de
derrotar.
B. Incorreto. Validação do lado do servidor é uma obrigação, enquanto a validação do lado do
cliente é uma vantagem. A questão, porém, é sobre a melhor solução.
C. Correto. Validação do lado do servidor é uma obrigação a partir de uma perspectiva de
segurança, enquanto validação do lado do cliente é uma vantagem em relação a um aplicativo
mais amigável ao usuário. (WB Capítulo 3)
D. Incorreto. Do ponto de vista da segurança, a entrada deve, pelo menos validado lado do servidor.
16 / 40
O seu servidor de web está configurado para usar codificação UTF-8 para entrada e saída.
Algumas de suas rotinas de validação são baseadas em bibliotecas de legado que só aceitam
conjuntos de caracteres ISO/IEC 8859. Você escreveu rotinas de conversão a serem utilizadas
para a tratar de entrada e saída para a rotina de validação.
Um usuário tem permissão para entrar seu nome em um formulário de web. A entrada é validada
pelas rotinas de validação e refletida para o usuário no corpo HTML.
O que precisa ser feito com a entrada para exibir a saída corretamente e com segurança?
A. A entrada deve ser normalizada, convertida e codificada em HTML.
B. A entrada deve ser normalizada, decapada e codificada em HTML.
C. A entrada precisa ser convertida, decapada e codificada em HTML.
D. A entrada tem de ser normalizada, decapada e convertida.
A. Correto. A entrada deve ser normalizada primeiro, depois convertida e entregue às rotinas de
validação e refletida codificada em HTML. (WB Capítulo 3)
B. Incorreto. Decapagem de saída não é útil para lidar com esse tipo de entrada.
C. Incorreto. Decapagem de saída não é útil para lidar com esse tipo de entrada.
D. Incorreto. Decapagem de saída não é útil para lidar com esse tipo de entrada. Codificação
HTML é uma obrigação para evitar ataques de navegador.
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Um atacante encontrou dois campos de entrada que resultam em uma condição de
transbordamento de buffer. Esta condição ocorre dentro de uma função que converte toda a
entrada em letras maiúsculas para minúsculas e que é usada para executar uma pesquisa.
Onde o transbordamento de buffer reside e o que ele permite?
A. Esse transbordamento de buffer reside na pilha e permite a execução de código.
B. Esse transbordamento de buffer reside na pilha e permite a manipulação de dados.
C. Esse transbordamento de buffer reside na pilha e permite a manipulação de dados.
D. Esse transbordamento de buffer reside na pilha e permite a execução de código.
A. Incorreto. A chamada de função é feita e essas variáveis geralmente são colocadas em pilha.
B. Incorreto. A chamada de função é feita e essas variáveis geralmente são colocadas em pilha.
C. Incorreto. Manipulação de dados não é o objetivo principal ao explorar um transbordamento de
buffer.
D. Correto. Uma chamada de função indica um transbordamento de buffer baseado em pilha. O
principal objetivo é a execução de código. (WB Capítulo 3)
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Um atacante encontrou uma vulnerabilidade em um aplicativo de web. Ele descobriu que um dos
parâmetros na URL pode ser usado para adicionar código JavaScript, que é executado dentro do
navegador quando ele envia a solicitação ao site da web.
Qual das afirmações a seguir MELHOR descreve essa vulnerabilidade?
A. Esta é uma vulnerabilidade de XSS armazenada. O atacante precisa enganar a vítima para
visitar a URL.
B. Esta é uma vulnerabilidade de XSS armazenada. A exploração ocorre quando alguém usa o
aplicativo de web.
C. Esta é uma vulnerabilidade refletida de XSS. O atacante precisa enganar a vítima para visitar a
URL.
D. Esta é uma vulnerabilidade refletida de XSS. A exploração ocorre quando alguém usa o
aplicativo de web.
A. Incorreto. O JavaScript não é armazenado.
B. Incorreto. O JavaScript não é armazenado.
C. Correto. O JavaScript não é armazenado dentro do aplicativo de web, mas é refletido ao se
solicitar a URL. O atacante precisa enganar a vítima para visitar a URL. (WB Capítulo 3)
D. Incorreto. O JavaScript é refletido, mas precisa de enganação, pois o JavaScript não está
disponível dentro do aplicativo web (não armazenado).
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Como desenvolvedor de um aplicativo de web, você recebe a tarefa de implementar uma forte
defesa contra XSS de servidor.
Qual é a defesa mais fácil e mais forte contra XSS de servidor?
A. Decapar todo JavaScript de entrada do usuário.
B. Codificação de saída sensível ao contexto do lado do servidor.
C. Uso de APIs seguros de JavaScript.
D. Uso de código JavaScript seguro de terceiros.
A. Incorreto. A validação de entrada ou sanitização de dados também pode ser realizada para
ajudar a evitar XSS de servidor, mas é muito mais difícil de obter corretamente que a codificação
de saída sensível ao contexto.
B. Correto. A melhor mitigação de XSS de servidor (armazenado e refletido) é a codificação de
saída correta. Uso de APIs seguros de JavaScript. (WB Capítulo 3)
C. Incorreto. O uso de APIs seguros de JavaScript defende contra XSS de cliente.
D. Incorreto. O uso de JavaScript não é o problema; o uso de JavaScript que seja fornecido por um
usuário mal-intencionado é o problema.
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Membros do departamento de RH da sua empresa são responsáveis por manter suas informações
pessoais que reside no aplicativo de RH. Informações a respeito de seu desempenho no trabalho
também são armazenadas através do aplicativo de RH, mas o acesso de leitura/gravação a essas
informações é limitado ao gerente de seu departamento. Um dos membros do RH tem permissão
de leitura do desempenho de trabalho para fins de monitoramento.
A autorização para o aplicativo de RH é implementada de acordo com o modelo de acesso
desejado.
Em que tipo de autorização o acesso aos dados dentro do aplicativo RH se baseia?
A. Em autorização horizontal.
B. Em autorização vertical.
C. Em autorização de objeto e atributo.
D. Em autorização horizontal e vertical.
A. Incorreto. Autorização vertical também está em vigor.
B. Incorreto. Autorização horizontal também está em vigor.
C. Incorreto. Autorização de objeto é mais comumente usada para acessar o objeto e autorização
de atributo é encontrada dentro de bancos de dados.
D. Correto. Vertical: O representante do RH tem permissão de leitura do desempenho de trabalho,
enquanto o gerente tem permissão para de leitura/gravação; Horizontal: O acesso aos dados de
desempenho de trabalho é limitado a funções/pessoas autorizadas. (WB Capítulo 4)

Exame simulado de EXIN Secure Programming Foundation (SPF.PR)

27

21 / 40
Um usuário autenticado está autorizado a editar, visualizar e apagar registros que descrevem
todas as peças individuais que pertencem explicitamente a um produto que é fabricado pelo
departamento em que ele trabalha. A empresa fabrica outros produtos, mas o usuário não está
autorizado a acessar peças que pertencem a esses outros produtos.
O usuário autenticado descobre que pode obter acesso a peças não autorizadas simplesmente
mudando um valor no formulário que representa o número da peça.
Qual é o motivo MAIS provável para essa falha de autorização?
A. A autorização é baseada em referências diretas a objetos inseguras.
B. A autorização é baseada em referências indiretas a objetos inseguras.
C. A autorização é baseada em referências indiretas a objetos incompletas.
D. A autorização é baseada em referências diretas a objetos incompletas.
A. Correto. Uma referência direta a objeto é usada e não há nenhuma verificação adicional de
autorização, o que torna insegura a referência direta a objeto. (WB Capítulo 4)
B. Incorreto. Uma referência direta a objeto é usada. Uma referência indireta a objeto não teria
essa falha (quando usada adequadamente).
C. Incorreto. Integridade não é o problema.
D. Incorreto. Integridade não é o problema.
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Suponha que duas ações separadas operam sobre o mesmo recurso e que verificações são
utilizadas para validar se o processo está autorizado a utilizar o recurso.
Qual é o ataque chamado que abusa da janela de tempo entre a verificação (TOC) e a utilização
(TOU) do recurso?
A. Um ataque de envenenamento de sessão.
B. Um ataque de condição de corrida.
C. Um ataque de operação atômica.
D. Um ataque de fluxo de aplicativo.
A. Incorreto. Envenenamento de sessão é um ataque em que os dados de sessão são atualizados
incorretamente, permitindo que um atacante acesse dados não autorizados
B. Correto. Esse ataque é conhecido como um ataque TOCTOU ou de condição de corrida. (WB
Capítulo 4)
C. Incorreto. Uma operação atômica evita condições de corrida.
D. Incorreto. O fluxo do aplicativo não é atacado no cenário acima.
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Por que o endurecimento dos sistemas é um controle de segurança muito importante?
A. Software de terceiros nem sempre são escritos com a segurança em mente.
B. Firewalls de terceiros não protegem os serviços expostos corretamente.
C. Serviços de terceiros são sempre ligados e inseguros por padrão e precisam de
proteção.
D. Software de terceiros não são simultaneamente funcionais e seguros fora da caixa.
A. Incorreto. Embora verdade, isso não é uma razão para o endurecimento.
B. Incorreto. A proteção dos serviços é outro assunto.
C. Incorreto. Esta afirmação é dura e nem sempre verdadeira.
D. Correto. Esta descreve melhor a justificativa. (WB Capítulo 5)
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O endurecimento de um sistema consiste em vários ajustes.
Qual dos seguintes NÃO é considerado endurecimento de um sistema?
A. Aplicar os reparos de segurança mais recentes.
B. Desativar ou remover recursos de depuração.
C. Compilar código com proteção ASLR e DEP.
D. Alterar senhas padrão.
A. Incorreto. Isso faz parte do endurecimento do sistema.
B. Incorreto. Isso faz parte do endurecimento do sistema.
C. Correto. ASLR e DEP são proteções de software. (WB Capítulo 5)
D. Incorreto. Isso faz parte do endurecimento do sistema.
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Um aplicativo de web detecta um erro ao tratar de uma solicitação. Em vez de exibir todas as
informações sobre o erro, uma página geral, incluindo uma referência sobre o erro, é retornada.
Todas as informações sobre o erro são registradas localmente, incluindo as referências.
Qual é, MAIS provavelmente, o principal motivo para essa solução?
A. Isso evita o vazamento desnecessário de informações internas.
B. Isso é mais amigável ao usuário do que exibir a mensagem de erro completa.
C. Isso evita o uso desnecessário da largura de banda.
D. Essa é a forma preferida por desenvolvedores para resolver e administrar erros.
A. Correto. Desta forma, informações internas como rastreamentos de pilha, condições de erro e
assim por diante não são divulgadas. (WB Capítulo 5)
B. Incorreto. Isso pode ser amigável ao usuário, mas não é o principal motivo.
C. Incorreto. Uma página regular provavelmente contém mais informações do que um
rastreamento de pilha.
D. Incorreto. Resolver e administrar não é o motivo principal.
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Um aplicativo de web é projetado com o registro de vários tipos de informação em mente.
Que tipo de informação é MAIS importante para o registro de informações em matéria de
segurança?
A. Informações sobre a versão dos módulos que são iniciados.
B. Traços de empilhamento que são gerados durante um erro.
C. Os registros de horário de entrada, duração e saída de chamadas de procedimento.
D. Aumento e diminuição de níveis de privilégios para usuários logados.
A. Incorreto. Esta é uma informação funcional.
B. Incorreto. Rastreamentos de pilha devem ser registrados para investigação funcional, e não
exibidos. Embora esta informação possa ser usada para identificar questões de segurança, isso
não é o mais importante.
C. Incorreto. Esta informação mais provavelmente é usada para afinação.
D. Correto. Quando um privilégio é elevado, isso deve ser registrado. A redução de um privilégio (ou
saída) também deve ser registrada. Isso permite detecções em falhas ou saída errada. (WB
Capítulo 5)
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Como desenvolvedor, você codificou para pegar cada erro potencial e forneceu uma solução que
garante que o código não seja deixado em um estado inseguro.
Que princípio de segurança do aplicativo é descrito acima?
A. Mediação completa.
B. Falhar com segurança.
C. Detectar intrusões.
D. Padrões à prova de falhas.
A. Incorreto. Isso é verificar cada acesso a todos os objetos de autoridade.
B. Correto. O tratamento seguro de erros é um aspecto fundamental da codificação segura. Isso
inclui o tratamento de exceções. (WB Capítulo 5)
C. Incorreto. Trata-se de registrar, monitorar os registros e responder a intrusões detectadas.
D. Incorreto. Trata-se de configurar as configurações padrão em um modelo de segurança
positivo.
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Como um desenvolvedor você está preocupado com o desempenho e disponibilidade do seu
aplicativo. Em vez de depender exclusivamente da implementação de um farm de servidores
grande e extensível, você também implementa uma solução que limita a quantidade de recursos
que podem ser atribuídos a um único usuário.
Que propósito MELHOR descreve o motivo por trás dessa solução?
A. Acelerar o processamento.
B. Impedir um comportamento inesperado.
C. Mitigar um ataque de DoS.
D. Reduzir o farm de servidores.
A. Incorreto. Mais poder de processamento, largura de banda, rotinas de baixo nível etc. são
usados para acelerar o desempenho.
B. Incorreto. O tratamento de erros previne melhor um comportamento inesperado.
C. Correto. A limitação de recursos por usuário é uma maneira de reduzir ataques de Recusa de
Serviço. (WB Capítulo 5)
D. Incorreto. Pode-se usar esta medida para reduzir o farm de servidores, mas o motivo principal
seria lidar com o uso concomitante necessário.
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Ao desenvolver um aplicativo que usa criptografia, qual é a MELHOR estratégia para escolher uma
biblioteca criptográfica?
A. Desenvolvê-lo você mesmo(a): bibliotecas de código aberto não são confiáveis A prova é o
Heartbleed.
B. Usar uma biblioteca de código aberto e auditá-la você mesmo(a).
C. Usar uma biblioteca comercial como a Bsafe da RSA; elas foram auditadas por profissionais.
D. Usar uma biblioteca código aberto ou comercial e escrever uma suposição de segurança de
que elas estão fora de alcance para o requisito de segurança.
A. Incorreto. Desenvolver bibliotecas criptográficas é difícil; conseguir isso corretamente sozinho é
quase impossível.
B. Correto. Embora seja muito trabalho fazer a auditoria. (WB Capítulo 6)
C. Incorreto. Embora bibliotecas comerciais possam vir com um relatório de auditoria, elas podem
ser sequestradas por agências estatais para enfraquecer suas propriedades criptográficas,
perdendo assim toda a confiança. Quando não se pode verificar sua confiabilidade, elas podem ser
suspeitas. Simplesmente não se sabe.
D. Incorreto. Embora esta seja uma prática corrente, não é a maneira correta.
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Qual é a diferença entre criptografia simétrica e criptografia assimétrica?
A. Criptografia simétrica é baseada em senhas simétricas. Criptografia assimétrica permite todas
as senhas.
B. A criptografia simétrica precisa requer o mesmo sistema operacional para usuário e
navegador. A criptografia assimétrica não requer.
C. A criptografia simétrica é baseada em tanto usuário e quanto software utilizarem a mesma
chave. A criptografia assimétrica uses uma chave pública.
D. A criptografia simétrica verifica uma senha contra uma senha armazenada. A criptografia
assimétrica utiliza um string adicionado aleatoriamente.
A. Incorreto. Não há nenhuma razão para fazer senhas simétricas.
B. Incorreto. A simetria não é uma simetria de sistema operacional. Os idiomas utilizados são
reconhecidos por todos os sistemas operacionais.
C. Correto. Em um sistema de criptografia assimétrica, todos os participantes têm seu próprio par
de chaves, composto por uma chamada chave privada e uma chave pública. (WB Capítulo 6)
D. Incorreto. Isso é salting e não tem nada a ver com criptografia.
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Por que um site da web, cujo certificado foi revogado, é um risco?
A. Porque um site da web com um certificado revogado não pode ser o site da web
que você pretendia visitar.
B. Porque foi provado que a autoridade de certificação que fornece o certificado é
ruim.
C. Porque o navegador não está funcionando corretamente, esse erro é mostrado a
você. Você precisa atualizar.
D. Não é um risco, porque o certificado original foi fornecido por uma autoridade de
certificação confiável.
A. Correto. Alguém pode estar tentando atrair você para um site da web usando uma versão antiga
de outro site da web. Você deve sempre ter muito cuidado com sites da web que têm um
certificado revogado. Há um motivo pelo qual o certificado foi revogado. (WB Capítulo 6)
B. Incorreto. Não tem nada a ver com isso. Autoridades de certificação ruins NÃO podem revogar
certificados.
C. Incorreto. A revogação de certificado não tem nada a ver com o estado do seu navegador.
D. Incorreto. É um risco, como foi explicado com a resposta correta.
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Foi designado que você crie um site da web que usa HTTPS. Para este efeito, você solicitou e
instalou um certificado que é assinado por uma AC (Autoridade de Certificação) bem conhecida.
O que NÃO é algo que você tem que fazer para implementar o servidor HTTPS com segurança?
A. Desativar todos os protocolos que não são suportados pelo SO do servidor.
B. Configurar o servidor para permitir somente protocolos e cifras fortes.
C. Implementar HSTS para permitir a mitigação baseada em navegador.
D. Configurar o servidor ou aplicativo para adicionar a bandeira “seguro” em cookies
de sessão.
A. Correto. Isso não é algo que você tenha que fazer. Protocolos que não são suportados não são
usados e não causam erros. (WB Capítulo 6)
B. Incorreto. Protocolos e cifras fracos não devem ser suportados.
C. Incorreto. A maioria dos navegadores implementaram esse controle de segurança, portanto useo.
D. Incorreto. Você precisa certificar que os cookies de sessão estão definidos com a opção
“segura”.
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Um banco suíço precisa de um requisito de não-repúdio para o seguinte requisito funcional:
"Como titular de uma conta, eu posso transferir dinheiro de uma conta para outra.”
É solicitado que você os ajude. O que é um requisito de não-repúdio apropriado?
A. Todas as tentativas de login devem ser registradas.
B. Transferências só podem ser feitas a partir de uma das contas do titular de conta.
C. Cada transferência deve ser registrada.
D. Valores negativos não são permitidos.
A. Incorreto. Este é um requisito de não-repúdio, mas não se aplica a este requisito funcional.
B. Incorreto. Este é um requisito de autorização.
C. Correto. Este é um requisito de não-repúdio que se aplica a este requisito funcional. (WB
Capítulo 6)
D. Incorreto. Este é um requisito de integridade.
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Devido a este requisito:
"Quando um usuário esqueceu sua senha, o usuário deve poder capaz de mudá-la".
Qual é o pressuposto oculto aqui?
A. Supõe-se que os usuários devem poder mudar apenas a sua própria senha.
B. Supõe-se que as senhas deve ter um comprimento mínimo.
C. Supõe-se que os usuários não anotem suas senhas.
D. Supõe-se que a identidade de um usuário pode ser estabelecida antes de alterar a senha.
A. Incorreto. A palavra ele/ela explicita isso e, portanto, não é um pressuposto.
B. Incorreto. Este é um requisito não relacionado.
C. Incorreto. Este é um requisito não relacionado.
D. Correto. Antes de mudar uma senha, você inerentemente precisa saber quem está solicitando a
redefinição de senha. Como isso não é especificado explicitamente, esta é uma suposição oculta.
(WB Capítulo 7)
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Que princípio de segurança afirma que o acesso é negado e que o regime de segurança identifica
quando o acesso é permitido?
A. Recusa padrão.
B. Defesa em profundidade.
C. Privilégio mínimo.
D. Validação de entrada.
A. Correto. O acesso é negado por padrão e adicionado quando aplicável. (WB Capítulo 7)
B. Incorreto. Trata-se de adicionar um modelo de segurança em camadas.
C. Incorreto. Trata-se de restringir o acesso com base em uma necessidade de saber.
D. Incorreto. Não se trata de autorização, mas de validação.
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Um jornal implantou uma plataforma de edição. Sua arquitetura é descrita abaixo e ilustrada com
um Diagrama de Fluxo de Dados (DFD).

1. Fotógrafos de todo o mundo podem se logar e fazer upload de fotos usando SFTP (FTP
Seguro).
2. As fotos são colocadas em um diretório de upload.
3. O sistema executa um processo programado regularmente para mover as fotos do
diretório de upload para um banco de dados SQL.
4. Editores no escritório usam o aplicativo de web para navegar pelas fotos e adicionar
algumas fotos a artigos para publicação. (Não há nenhum recurso de edição de foto, as
fotos são publicadas como estão).
Uma análise de ameaça identificou este risco: Os fotógrafos podem criar nomes de arquivos
malformados que desencadeiam um ataque de injeção shell. Se um atacante fizer upload de um
arquivo que contém comandos shell, o código que deveria copiar o arquivo executará esses
comandos shell.
Os arquitetos substituem o SFTP de upload de arquivo e o trabalho agendado com uma interface
de web que insere as fotos diretamente no banco de dados, na esperança de obter um sistema
mais seguro.
Escolha a MELHOR resposta. O sistema ficará mais seguro?
A. Sim, isso resolve o problema completamente.
B. Sim, mas apenas se a interface de web estiver livre de problemas de segurança.
C. Não, essa correção não trata de ataques de forjamento de identidade.
D. Não, isso não resolve o problema de maneira nenhuma.
A. Incorreto. Adicionar uma interface de web completa não é uma adaptação trivial, e é provável
que a interface de web tenha alguns bugs.
B. Correto. Substituir parte de uma arquitetura pode levar a outros problemas de segurança. (WB
Capítulo 7)
C. Incorreto. Ataques de forjamento de identidade nunca foram mencionados como problema.
D. Incorreto. A correção não cuida do problema de injeção de shell ao substituir a função de cópia
que usava o shell por algo que não usa o shell. Ela corrige esse problema particular, mas pode
introduzir outros.
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Qual dos seguintes NÃO é um princípio de design seguro?
A. Permitir melhorias de segurança futuras.
B. Projetar de segurança através do sigilo.
C. Implementar privilégio mínimo.
D. Isolar controles de segurança.
A. Incorreto. Este é um princípio conhecido de design de segurança.
B. Correto. Segurança através de sigilo não é um princípio de design seguro. (WB Capítulo 7)
C. Incorreto. Este é um princípio conhecido de design de segurança.
D. Incorreto. Este é um princípio conhecido de design de segurança.
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Que definição MELHOR descreve uma varredura de vulnerabilidade?
A. Uma série de testes automatizados para problemas conhecidos.
B. Um teste realizado por especialistas em segurança.
C. Um teste de estresse para fazer o aplicativo travar.
D. Uma revisão de vulnerabilidades no design.
A. Correto. Este é um exemplo de uma varredura de vulnerabilidade. (WB Capítulo 7)
B. Incorreto. Embora especialistas em segurança possam encontrar vulnerabilidades, uma
varredura verificará se determinados problemas conhecidos estão presentes.
C. Incorreto. A verificação de vulnerabilidades conhecidas não tem que fazer o aplicativo travar.
D. Incorreto. Uma revisão por especialistas às vezes é chamada de varredura, mas geralmente é
aplicada a processos. A revisão de um design é chamado de revisão de projeto.
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Quais dos seguintes itens um teste de segurança eficaz deve envolver?
A. Teste de pessoas.
B. Teste de processos.
C. Teste de tecnologia.
D. Todos os anteriores.
A. Incorreto. Teste de pessoas é importante para testar a segurança, mas os outros também.
B. Incorreto. Teste de processos é importante para testar a segurança, mas os outros também.
C. Incorreto. Teste da tecnologia é importante para testar a segurança, mas os outros também.
D. Correto. Pessoas, processos e tecnologia devem ser testados para garantir testes de segurança
eficazes. (WB Capítulo 7)
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Qual é uma desvantagem significativa de código inspecionando MANUALMENTE?
A. A revisão é realizada rápido demais para ser completa, quando feita manualmente.
B. A inspeção manual não pode ser aplicada a muitas situações.
C. A inspeção manual requer pensamento humano e habilidade significativos para ser
eficaz.
D. A revisão manual requer o apoio de tecnologias complexas.
A. Incorreto. Embora isso possa acontecer, este nem sempre é o caso. Depende da pessoa que
realiza a inspeção.
B. Incorreto. Inspeção manual é um dos tipos mais versáteis de revisão.
C. Correto. É necessário um revisor, sem a competência, experiência e concentração para fazer
uma boa revisão. Essas pessoas são difíceis de encontrar e concentração pode faltar. Quando isso
acontece, algumas partes do código não serão inspecionadas como necessário. (WB Capítulo 7)
D. Incorreto. Na verdade, uma revisão manual do código é a coisa menos tecnológica que você
pode fazer e requer apenas uma pessoa.
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Avaliação
A tabela a seguir mostra as respostas corretas às questões apresentadas neste exame simulado.
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Resposta
A
A
D
D
C
A
A
D
B
B
B
D
B
B
C
A
D
C
B
D

Número
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Resposta
A
B
D
C
A
D
B
C
B
C
A
A
C
D
A
B
B
A
D
C
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