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Abstract. With the large number of people using the internet for various 

segments, criminals they see this scenario as a great potential victims and 

through fraudulent sites or messages with attached files, files with these 

malicious code, just getting confidential information of victims and this 

information commit various cyber crimes. The objective is to alert users of 

malicious code on the Internet currently practiced in the practice of cyber 

crimes, besides the technique used by criminals to obtain confidential 

information used to commit various crimes Thus it can be concluded that it is 

not difficult to obtain confidential information unprotected or careless users. 

Resumo. Com o grande número de pessoas usando a internet para diversos 

segmentos, os criminosos enxergam este cenário como um grande potencial de 

vítimas e através de sites fraudulentos ou de mensagens com arquivos anexos, 

arquivos estes com códigos maliciosos, acabam conseguindo informações 

confidenciais das vítimas e com estas informações cometem vários crimes 

cibernéticos. O objetivo deste trabalho é alertar aos usuários dos códigos 

maliciosos praticados atualmente na internet na prática dos crimes 

cibernéticos, além da técnica utilizada pelos criminosos para obter 

informações sigilosas usadas para cometer vários crimes Dessa forma pode-

se concluir que não é difícil obter informações confidenciais de usuários 

desprotegidos ou descuidados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Introdução 

Segundo o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no 

Brasil (Cert), a Internet já está presente no cotidiano de grande parte da população e 

para estas pessoas, seria muito difícil imaginar como seria a vida sem ela, pois através 

dela podemos encontrar antigos amigos, fazer novas amizades, manter contato com 

familiares distantes, Acessar sites de notícias e de esportes, participar de cursos à 

distância, efetuar serviços bancários, fazer compras em lojas de comércio eletrônico, 

enviar a declaração de Imposto de Renda entre outros serviços. 

 Tendo em vista a gama de serviços oferecidos na internet, isto, chamou a 

atenção dos criminosos, devido ao grande potencial de vítimas que eles podem fazer em 

apenas um crime. De acordo Jorge e Wendt(2013), os criminosos usam métodos 

ardilosos ou fazem com que a vítima faça alguma ação, que resultará na infecção do 

equipamento tecnológico usado pela vítima, dessa forma eles conseguem as 

informações necessárias para a prática dos crimes cibernéticos. 

 Com base neste cenário torna-se necessário o estudo da técnica utilizada pelos 

criminosos, através dos códigos maliciosos, este estudo é de grande importância para 

que os usuários possam ter o conhecimento da facilidade que os criminosos obtém 

informações necessárias para a práticas dos crimes.  

Com este conhecimento o usuário pode tomar algumas medidas para proteger-se 

contra os criminosos. O objetivo deste estudo é demonstrar através de simulação de uma 

técnica utilizada pelos criminosos em obter informações privilegiadas dos usuários para 

a prática dos crimes cibernéticos. Além de propor algumas recomendações de como se 

evitar essas ameaças que estão na internet. 

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1 Malware 

Os malwares são códigos maliciosos usados pelos criminosos para a prática dos crimes 

cibernéticos. De acordo com o Cert(2014), os malwares são programas especificamente 

desenvolvidos para executar  ações danosas e atividades maliciosas em um computador. 

As principais formas como os códigos maliciosos podem infectar ou comprometer um 

computador são:  

Pela exploração de vulnerabilidades existentes nos programas instalados, por 

auto execução de mídias removíveis infectadas, como exemplo pen-drives, pelo acesso 

a páginas Web, utilizando navegadores vulneráveis, por ação direta de atacantes que, 

após invadirem o computador, incluem arquivos contendo códigos maliciosos, pela 

execução de arquivos previamente infectados, obtidos em anexos de mensagens 

eletrônicas. 



 

 

 

Uma vez instalados, os códigos maliciosos, os criminosos passam a ter acesso 

aos dados armazenados no computador infectado e podem executar ações em nome dos 

usuários. A seguir mostraremos os principais malwares.  

2.2 Vírus 

De acordo com a RFC 2828, define um vírus de computador como sendo um software 

com capacidade de se duplicar, infectando outros programas, usualmente com alguma 

intenção maliciosa. Um vírus não pode executar-se sozinho, requer que o seu programa 

hospedeiro seja executado para ativar o vírus; 

Segundo Cert(2014), vírus é um programa ou parte de um programa de 

computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se 

tornando parte de outros programas ou arquivos. O vírus depende da execução do 

programa ou arquivo hospedeiro, ou seja, para que o computador seja infectado é 

preciso que um programa já infectado seja executado.  

Os vírus mais comuns são: Vírus propagado por e-mail com arquivo anexo cujo 

conteúdo tenta induzir o usuário a clicar sobre este arquivo, e o vírus de script, que é 

escrito em linguagem de script, como VBScript e JavaScript, é recebido ao acessar uma 

página Web, pode ser automaticamente executado, dependendo da configuração do 

navegador Web.  

2.3 Worm 

De acordo com Jorge e Wendt (2013), worm é uma modalidade de arquivo malicioso, 

também conhecido como verme, ele reside na memória ativa do computador e se replica 

automaticamente, ou seja, sem a necessidade de qualquer ação por parte do usuário, 

geralmente se instala em um computador em virtude de uma vulnerabilidade ou de seus 

programas, principalmente pelo fato de estarem desatualizados. 

De acordo com o Cert(2014), worms são responsáveis por consumir recursos 

computacionais, degradam o desempenho de redes e podem lotar o disco rígido de 

computadores devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costuma propagar 

e pode gerar grandes transtornos para aqueles que estão recebendo tais cópias. 

2.4 Bot e Botnet  

Para o Cert(2014), Bot é um malware que dispõe de mecanismos de comunicação com o 

invasor, que permitem que o computador da vítima seja controlado remotamente. Ao se 

comunicar, o invasor pode enviar instruções para que ações maliciosas sejam 

executadas, como desferir ataques, furtar dados do computador infectado. 

Um computador infectado por um bot costuma ser chamado de zumbi, pois pode 

ser controlado remotamente, sem o conhecimento do seu dono. Também pode ser 

chamado de spam zumbi quando o bot instalado o transforma em um servidor de e-

mails e o utiliza para o envio de spam, assim contaminando outros computadores. 



 

 

 

 Botnet é uma rede formada por centenas ou milhares de computadores zumbis e 

que permite potencializar as ações danosas executadas pelos bots. As principais ações 

maliciosas que costumam ser executadas por intermédio de botnets são: ataques de 

negação de serviço, propagação de códigos maliciosos (inclusive do próprio bot), coleta 

de informações de um grande número de computadores, envio de spam e camuflagem 

da identidade do atacante. 

 De acordo com Jorge e Wendt (2013), os botnets permite que os criminosos de 

forma remota, possam realizar qualquer atividade com o computador da vítima. Esses 

arquivos maliciosos exploram a vulnerabilidade ou falhas na configuração do sistema 

operacional ou de seus softwares. É muito comum a utilização de botnets com a 

finalidade de promover ataques Distributed  Denial Of Service(DDOS) ou seja uma 

negação de serviço distribuído.  

2.5 Spyware  

Spyware é um malware que monitora o computador infectado, Segundo Jorge e Wendt 

(2013), pode-se encontrar os seguintes spywares: O keylogger é um spyware registrador 

do teclado, ou seja, realiza a monitoração das informações digitadas pelo usuário do 

computador.   

Outro spyware é o screenlogger é capaz de armazenar a posição do cursor e a 

tela apresentada no monitor, no momento em que o mouse é clicado. É bastante 

utilizado por atacantes para capturar as teclas digitadas pelos usuários em teclados 

virtuais, disponíveis principalmente em sites de Internet Banking.  

2.6 Backdoor 

De acordo com Jorge e Wendt (2013), o backdoor é um tipo de malware que, ao ser 

instalado no computador, deixa uma “porta dos fundos aberta”, ou seja, deixa o 

computador vulnerável para ataques ou invasões futuras. 

Para o Cert(2014),  Backdoor é um programa que permite o retorno ao invasor 

de um computador infectado e vulnerável, por meio da inclusão de serviços criados ou 

modificados para este fim. Após a infecção do backdoor no computador da vítima, o 

invasor assegurara o acesso futuro ao computador infectado, permitindo que ele seja 

acessado remotamente, sem que haja necessidade de recorrer novamente aos métodos 

utilizados na realização da invasão ou infecção.  

2.7 Cavalo de Troia 

De acordo com o Cert(2014), é um código malicioso que além de executar as funções 

para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções e sem o 

conhecimento do usuário. 

Este malware é obtido em sites na Internet e que parecem ser apenas cartões 

virtuais animados, álbuns de fotos, jogos e protetores de tela, entre outros, eles, 

geralmente, consistem de um único arquivo e necessitam ser explicitamente executados 

para que sejam instalados no computador.  



 

 

 

O "Cavalo de Troia", segundo a mitologia grega, foi uma grande estátua, 

utilizada como instrumento de guerra pelos gregos para obter acesso à cidade de Troia. 

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 Troia. 

2.8 Rootkit 

Para Jorge e Wendt (2013) termo rootkit é oriundo das palavras root e kit, sendo que 

root significa usuário de computador que tem controle total da máquina e kit se refere 

aos programas utilizados pelos usuários do Linux. Os rootkit permanecem ocultos no 

computador, pode ser instalados de forma local ou remota e no Windows ele contamina 

tarefas e processos da memória e pode proporcionar mensagens de erro, geralmente 

“arquivo inexistente”. No Linux ele substitui um programa de uma lista de arquivos. 

De acordo com o Cert(2014)  Rootkit é um conjunto de programas e técnicas que 

permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em 

um computador comprometido. O conjunto de programas e técnicas fornecido pelos 

rootkits pode ser usado para remover evidências em arquivos de logs ou instalar outros 

códigos maliciosos, além mapear potenciais vulnerabilidades em outros computadores, 

por meio de varreduras na rede, captura informações da rede onde o computador 

infectado está localizado, pela interceptação de tráfego. 

 

3. Crimes Cibernéticos 

Agora que já demonstrado os atuais códigos maliciosos, podem-se descrever alguns 

crimes cibernéticos atualmente praticados na internet, que na maioria deles usam algum 

código malicioso. 

 De acordo Wendt e Jorge (2013), os criminosos usam métodos ardilosos ou 

fazem com que a vítima faça alguma ação, que resultará na infecção do equipamento 

tecnológico usado pela vítima, dessa forma eles conseguem as informações necessárias 

para a prática dos crimes cibernéticos. 

3.1 Conceito Crime Cibernético 

De acordo à Secretaria de Nacional Segurança Pública. (SENASP, 2014), Crime 

cibernético é dividido em duas categorias: Próprio e Impróprio. Crimes cibernéticos 

próprios são aqueles que necessitam exclusivamente da existência do espaço cibernético 

para sua existência, já o crime cibernético impróprio são os que englobam os crimes do 

código penal brasileiro e outras leis específicas, onde o recurso tecnológico é usado 

como ferramenta para a prática do crime.  

Para Jorge e Wendt ,(2013), os crimes cibernéticos classificam em crimes 

abertos e crimes exclusivamente cibernéticos. Os crimes “abertos”, são aqueles que 

podem ser praticados de forma tradicional ou por intermédio de um equipamento 

tecnológico, ou seja, o equipamento é apenas o meio para a prática do crime, que 

também poderia ser cometido sem o uso dele. Já o crime exclusivamente cibernético a 

utilização do meio tecnológico é indispensável para a prática do crime. 



 

 

 

 Dessa forma podemos classificar os crimes cibernéticos de 

próprio/exclusivamente cibernéticos e impróprio/abertos. 

3.2 Furto Identidade  

De acordo com o Cert(2014), o furto de identidade é o ato pelo qual uma pessoa tenta se 

passar por outra, atribuindo-se uma falsa identidade, com o objetivo de obter vantagens 

indevidas.  

Alguns casos de furto de identidade podem ser considerados como crime contra 

a fé pública, tipificados como falsa identidade. Na Internet isto também pode ocorrer, 

caso alguém crie um perfil em seu nome em uma rede social, acesse sua conta de e-mail 

e envie mensagens se passando por você ou falsifique os campos de e-mail, fazendo 

parecer que ele foi enviado por você. 

Quanto mais informações são disponibiliza sobre a vida e rotina das pessoas, 

mais fácil se torna para o golpista furtar a identidade de alguém, pois mais dados ele 

terá disponível e mais convincente ele pode ser. Caso a identidade de alguém seja 

furtada, ela poderá arcar com consequências financeiras, perda de reputação e falta de 

crédito. Além disto, pode levar muito tempo e ser bastante desgastante até que ela 

consiga reverter todos os problemas causados pelo impostor.  

 

3.3 Fraude de Antecipação Recursos 

Segundo o Cert(2014), a fraude de antecipação de recursos é aquela na qual um golpista 

procura induzir uma pessoa a fornecer informações confidenciais ou a realizar um 

pagamento adiantado, com a promessa de futuramente receber algum tipo de benefício.  

Por meio do recebimento de mensagens eletrônicas ou do acesso a sites 

fraudulentos, a pessoa é envolvida em alguma situação ou história mirabolante, que 

justifique a necessidade de envio de informações pessoais ou a realização de algum 

pagamento adiantado, para a obtenção de um benefício futuro. Após fornecer os 

recursos solicitados a pessoa percebe que o tal benefício prometido não existe, constata 

que foi vítima de um golpe e que seus dados/dinheiro estão em posse de golpistas. 

3.4 Phishing 

Para Wendt e Jorge (2013), phishing  é o termo originado da palavra inglesa fishing, que 

significa pescar, ou seja, é a conduta daquele que pesca informações sobre o usuário de 

computador. 

Segundo o Cert(2014), é o tipo de fraude que o criminoso tenta obter dados 

pessoais e financeiros do usuário, pela utilização combinada de meios técnicos e 

engenharia social. O phishing ocorre por meio do envio de mensagens eletrônicas que 

tenta se passar por uma comunicação oficial de uma instituição conhecida, como um 



 

 

 

banco, uma empresa ou um site popular, procura atrair a atenção do usuário, seja por 

curiosidade, por caridade ou pela possibilidade de obter alguma vantagem financeira. 

 A mensagem informa também que a não execução dos procedimentos descritos 

pode acarretar sérias consequências, como a inscrição em serviços de proteção de 

crédito e o cancelamento de um cadastro, de uma conta bancária ou de um cartão de 

crédito, tenta induzir o usuário a fornecer dados pessoais e financeiros, por meio do 

acesso a páginas falsas, que tenta se passar pela página oficial da instituição, da 

instalação de códigos maliciosos, projetados para coletar informações sensíveis e do 

preenchimento de formulários contidos na mensagem ou em páginas Web. 

 

3.5 Pharming 

Segundo o Cert(2014), Pharming é um tipo específico de phishing que envolve a 

redireção da navegação do usuário para sites falsos, por meio de alterações no serviço 

de Domain Name System (DNS). Neste caso, quando você tenta acessar um site 

legítimo, o seu navegador Web é redirecionado, de forma transparente, para uma página 

falsa. 

 Esta redireção pode ocorrer: Por meio do comprometimento do servidor de DNS 

do provedor que você utiliza, pela ação de códigos maliciosos projetados para alterar o 

comportamento do serviço de DNS do seu computador, pela ação direta de um invasor, 

que venha a ter acesso às configurações do serviço de DNS do seu computador ou 

modem de banda larga. 

3.6 Site Comércio Eletrônico 

Segundo o Cert(2014), golpes de comércio eletrônico são aqueles nos quais os 

golpistas, com o objetivo de obter vantagens financeiras, exploram a relação de 

confiança existente entre as partes envolvidas em uma transação comercial. 

Neste golpe, o golpista cria um site fraudulento, com o objetivo específico de 

enganar os possíveis clientes que, após efetuarem os pagamentos, não recebem as 

mercadorias. Para aumentar as chances de sucesso, o golpista costuma utilizar artifícios 

como: enviar spam, fazer propaganda via links patrocinados, anunciar descontos em 

sites de compras coletivas e ofertar produtos muito procurados e com preços abaixo dos 

praticados pelo mercado. 

3.7 Hoax 

De acordo com o Cert(2014), o hoax, é um boato, ou seja, uma mensagem que possui 

conteúdo alarmante ou falso e que, geralmente, tem como remetente, ou aponta como 

autora, alguma instituição, empresa importante ou órgão governamental. Por meio de 

uma leitura minuciosa de seu conteúdo, normalmente, é possível identificar informações 

sem sentido e tentativas de golpes, como correntes e pirâmides, um boato pode conter 

códigos maliciosos, espalhar desinformação pela Internet, ocupar desnecessariamente 

espaço nas caixas de e-mails dos usuários, comprometer a credibilidade e a reputação de 



 

 

 

pessoas ou entidades referenciadas na mensagem, comprometer a credibilidade e a 

reputação da pessoa que o repassa, pois, ao fazer isto, esta pessoa estará supostamente 

endossando ou concordando com o conteúdo da mensagem, aumentar excessivamente a 

carga de servidores de e-mail e o consumo de banda de rede, necessários para a 

transmissão e o processamento das mensagens. 

Para Wendt e Jorge (2013), hoax são boatos divulgados na internet geralmente 

relacionados com fato inexistente e alarmantes, necessidade de ajuda financeira para 

entidade ou pessoas doentes, pessoas desaparecidas, etc. 

4. Materiais e Métodos 

Para a realização deste estudo foi necessário a utilização dos seguintes materiais: Um 

Notebook Acer Aspire E1-572-6_BR800 com Intel® Core™ i3-4010U, 4GB e outro 

Notebook  Positivo I Intel® Core™ i3-4010U, 4GB  ambos com Sistemas Operacionais 

Windows 7, além da utilização de um Roteador Dlink – 524. 

Este estudo foi realizado através de pesquisas realizadas em livros e materiais 

disponíveis na internet e material do curso on-line da Secretaria Nacional de Segurança 

Publica (2014), através das pesquisas e do material citado acima, foi demonstrado os 

principais códigos maliciosos e os crimes praticados atualmente, além de apresentar de 

forma prática uma das técnicas usada pelos criminosos, através do software Njrat. 

Através das pesquisas realizadas foi encontrado a ferramenta Njrat, que atende 

ao objetivo de estudo, disponível para download no site 

www.trojanoriginal.blogspot.com. 

 Para a instalação do Njrat 0.7, foi necessário desabilitar o firewall e o antivírus 

do notebook  Acer, utilizado para a fabricação do código malicioso e na monitoração 

das vitimas, além de configurar uma porta qualquer no roteador que distribui a internet 

da rede local, outro ponto importante foi a criação de uma conta no site www.no-

ip.com.br, conta esta criada apenas com um e-mail válido, após o cadastro foi fornecido 

um login que é colocado em um campo do Njrat chamado Host. 

 Após a configuração da ferramenta Njrat, foi criado um código malicioso e 

através de um pen drive transferido para o notebook da suposta vítima e em seguida 

executado o mesmo, a partir daí, a ferramenta Njrat passou a ter todo o controle do 

notebook da vítima, ou seja acesso aos arquivos existentes, senhas, logins, câmera web 

e microfone. 

5. Resultados Obtidos 

A primeira tarefa a se fazer é a criação do código malicioso. 



 

 

 

 

Figura 1. Criando o Código Malicioso. 

Fonte: Elaborada pelos autores (2014). 

Na figura 1 é mostrada a tela inicial da ferramenta Njrat onde se dará inicio a 

criação do código malicioso, através do preenchimento dos campos Host e Viv tim 

name. No campo Host foi colocado o login fornecido pelo site no-ip.com e no campo 

Vic Tim name o nome do código a ser criado. Em seguida foi acionado o botão Build e 

gerado o código malicioso. 

 

Figura 2 . Mostra que o Njrat esta com uma Vítima on-line e um menu opções. 

Fonte: Elaborada pelos autores (2014). 

Através de um pen drive foi transferido o arquivo para o Notebook Positivo da 

suposta vítima  e feita a execução do mesmo, após a execução não aconteceu nada no 



 

 

 

Notebook da vítima, más no Notebook Acer do suposto criminoso foi mostrado no 

programa Njrat uma linha com informações da vítima on-line como mostra a figura 2, 

nesta linha podem ser vistas as seguintes informações: Desktop, ip, Sistema 

operacional, a existência de câmera, os programas ativos, entre outros. 

Foi clicado com o botão direito do mouse em qualquer lugar da linha 

correspondente a vítima, e foi aberto uma janela com um menu de opções que o 

criminoso possa fazer com a vítima. Este menu contém as seguintes informações: 

Manager (gerencia o computador da vítima),  Run file (executa um arquivo que esta no 

computador do criminoso para o computador da vítima), Remote Desktop (Acesso ao 

Desktop), Remote Can (Acesso as imagens da câmera), Microfone (Acesso ao áudio do 

microfone), Get Passwords (Acesso aos Logins, Senhas e Sites acessado desde a 

instalação do código malicioso), keylogger (Captura tudo que foi digitado no teclado), 

Open Chat (Inicia uma conversa com a vítima), Server (Retirar, renomear, executar o 

código malicioso), Open Folder (Abre a pasta no computador do criminoso onde são 

salvas as informações capturadas da vítima). 

 

Figura  3. Mostra o resultado após clicar  Manager através do menu da figura 2. 

Fonte: Elaborada pelos autores (2014). 

Na figura 3 é mostrado o resultado do comando Manager acionado no meu 

mostrado na figura  2, uma nova janela é mostrada para que o criminoso possa: Na parte 

superior da janela, gerenciar os arquivos, os processos ativos, as conexões existentes, os 

registros do Windows e acessar o shell ou seja controla tudo como se estive no próprio 

computador da vítima. 

 



 

 

 

  

Figura  4. Mostra o resultado após clicar  Get Passwords através do menu da figura 2. 

Fonte: Elaborada pelos autores (2014). 

A figura 4 mostra os logins, senhas e os sites correspondentes a eles, capturados 

pelo código malicioso. 

 

Figura  5. Mostra o resultado após clicar  Keylogger  através do menu da figura 2. 

Fonte: Elaborada pelos autores (2014). 

A figura 5 mostra o que foi capturado pelo código malicioso através teclado da 

vítima. 



 

 

 

 

 

Figura  6. Mostra o resultado após clicar  Open Folder  através do menu da figura 2. 

Fonte: Elaborada pelos autores (2014). 

A figura 6 mostra a pasta do computador do criminoso onde são armazenadas as 

informações que o código malicioso capturou durante a simulação. 

 

 



 

 

 

 

6. Conclusão 

Através das pesquisas realizadas foram encontradas várias informações sobre os códigos 

maliciosos, usados nos crimes cibernéticos, conforme mostrado na fundamentação 

teórica, e através da simulação feita com 2 notebooks e o software Njrat instalado em 

um deles simulando um criminoso e o outro  simulando a vítima, foi possível controlar 

remotamente o Notebook da suposta vítima,  além de capturar varias informações úteis 

para a prática de diversos crimes cibernéticos. 

Conforme o estudo apresentado pode-se concluir que não é difícil conseguir 

informações confidenciais de usuários desprotegidos ou desatentos, por esse motivo 

recomendamos que os usuários da internet, utilizem das recomendações apresentadas 

neste estudo. 

Para estudos futuros, sugere uma análise mais profunda dos códigos maliciosos, 

no sentido de como eles se comportam nos Sistemas Operacionais. 

Recomendações 

Segundo o Cert(2014), uma maneira de prevenir-se é identificar as mensagens contendo 

tentativas de golpes. Uma mensagem deste tipo, geralmente, possui as seguintes 

características: Oferta de quantias astronômicas de dinheiro, solicita sigilo nas 

transações, apresenta palavras como "urgente" e "confidencial" no campo de assunto, 

apresenta erros gramaticais e de ortografia. 

Ficar atento a mensagens, recebidas em nome de alguma instituição, que tente 

induzi-lo a fornecer informações, instalar/executar programas ou clicar em links, 

questionar-se por que instituições com as quais você não tem contato estão lhe enviando 

mensagens. 

 Atentar-se a mensagens que apelem demasiadamente pela sua atenção e que, de 

alguma forma, o ameace caso você não execute os procedimentos descritos, não 

considere que uma mensagem é confiável com base na confiança que você deposita em 

seu remetente, pois ela pode ter sido enviada de contas invadidas, de perfis falsos ou 

pode ter sido forjada, seja cuidadoso ao acessar links. Procure digitar o endereço 

diretamente no navegador Web, verifique o link apresentado na mensagem. Golpistas 

costumam usar técnicas para ofuscar o link real para o phishing. Ao posicionar o mouse 

sobre o link, muitas vezes é possível ver o endereço real da página falsa ou código 

malicioso. 

Utilize mecanismos de segurança, como programas antimalware, firewall 

pessoal e filtros antiphishing,  verifique se a página utiliza conexão segura. Sites de 

comércio eletrônico ou Internet Banking confiáveis sempre utilizam conexões seguras 

quando dados sensíveis são solicitados, verifique também as informações mostradas no 

certificado. Caso a página falsa utilize conexão segura, um novo certificado será 

apresentado e, possivelmente, o endereço mostrado no navegador Web será diferente do 

endereço correspondente ao site verdadeiro. 



 

 

 

Acesse a página da instituição que supostamente enviou a mensagem e procure 

por informações, você vai observar que não faz parte da política da maioria das 

empresas o envio de mensagens, de forma indiscriminada, para os seus usuários. 

E por fim deixar sempre atualizados todos os programas utilizados e nas versões 

mais recentes.  
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