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Norma Internacional - ISO 27001:2013  

 

relatório de conformidade 

 

Descrição 

 

A norma ISO/IEC 27001 é um sistema de gestão da segurança da informação (ISMS), publicado em setembro de 2013 pela 
organização internacional de normalização (ISO) e pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC). Seu nome completo é ISO/IEC 
27001:2013 – Tecnologia da informação – Técnicas de segurança – Sistemas de gestão da segurança da informação – Requisitos. 
 
O objetivo desta norma é fornecer um modelo para estabelecer, implementar, operar, monitorar, revisar, manter e melhorar um 
sistema de gestão de segurança da informação. 

 

Aviso legal 

 

Este documento ou qualquer um dos seus conteúdos não podem ser contabilistas ou incluídos em qualquer forma de 
aconselhamento jurídico. O resultado de uma verificação de vulnerabilidades (ou avaliação de segurança) deve ser utilizado para 
garantir que sejam tomadas medidas diligentes para reduzir o risco de potenciais explorações realizadas para comprometer os 
dados. 
 
A assessoria jurídica deve ser fornecida de acordo com seu contexto legal. Todas as leis e os ambientes nos quais elas são aplicadas 
são constantemente alteradas e revisadas. Portanto, nenhuma informação fornecida neste documento pode ser usada como uma 
alternativa a um corpo legal ou representante qualificado. 

 

Avaliação 

 

Url curriculoweb 

Data de 
verificação 

27/02/2019 

Duração  

Escopo ISO/IEC 27001:2013 

 

Conformidade - resumo 

 

Esta seção do relatório é um resumo e lista o número de alertas encontrados de acordo com as categorias de conformidade 
individuais. 

 

 -  Inventário de ativos (8.1.1) 

  Não há alertas nesta categoria 

 

 -  Manuseio de ativos (8.2.3) 

 Número total de alertas nesta categoria: 9 

 -  Acesso a redes e serviços de rede (9.1.2) 

  Não há alertas nesta categoria 

 

 -  Gestão de direitos de acesso privilegiado (9.2.3) 

 Número total de alertas nesta categoria: 6 

 -  Gerenciamento de informações de autenticação secreta dos usuários (9.2.4) 
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  Não há alertas nesta categoria 

 -  Uso de informações de autenticação secreta (9.3.1) 

  Não há alertas nesta categoria 

 

 -  Restrição de acesso à informação (9.4.1) 

 Número total de alertas nesta categoria: 9 

 -  Procedimentos de logon seguro (9.4.2) 

  Não há alertas nesta categoria 

 

 -  Sistema de gerenciamento de senhas (9.4.3) 

  Não há alertas nesta categoria 
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Conformidade de acordo com as categorias: um relatório detalhado  

 

Esta seção é um relatório detalhado que explica cada vulnerabilidade encontrada de acordo com as categorias de conformidade 
individuais. 

 

(8.1.1) inventário de ativos 

Os ativos associados às instalações de informação e de processamento de informações devem ser identificados e um inventário 
desses ativos deve ser elaborado e mantido. 

 

Não há alertas nesta categoria. 

 

(8.2.3) manuseamento de ativos 

Os procedimentos de manuseio de ativos devem ser desenvolvidos e implementados de acordo com o esquema de classificação de 
informações adotado pela organização. 

 

Número total de alertas nesta categoria: 9 

 

Alertas nesta categoria 

 

Divulgação da versão ASP.NET 

As respostas HTTP retornadas por este aplicativo da Web incluem um cabeçalho chamado X-AspNet-Version. O valor desse 
cabeçalho é usado pelo Visual Studio para determinar qual versão de ASP.NET está em uso. Não é necessário para sites de produção 
e deve ser desativado. 

 

CVSS Pontuação base: 0,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto de confidencialidade: nenhum 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

 

CWE CWE-200 

 
 

 

Item afetado /  

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

 

Possíveis diretórios sensíveis 

Foi encontrado um possível diretório sensível. Este diretório não está diretamente ligado a partir do Site. Esta verificação procura 
recursos sensíveis comuns como diretórios de backup, despejos de banco de dados, páginas de administração, diretórios 
temporários. Cada um destes diretórios poderia ajudar um atacante a aprender mais sobre seu alvo. 

 

CVSS Pontuação base: 5,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto da confidencialidade: parcial 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

 

CWE CWE-200 
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Item afetado /serviços  

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

 

Divulgação de versão do Microsoft IIS 

As respostas HTTP retornadas por este aplicativo da Web incluem um cabeçalho denominado Server. O valor deste cabeçalho inclui 
a versão do servidor Microsoft IIS. 

CVSS Pontuação base: 0,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto de confidencialidade: nenhum 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

 

CWE CWE-200 

 

 

Item afetado / 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Tipo de senha de entrada com preenchimento automático habilitado 

Quando um novo nome e senha é inserido em um formulário e o formulário é enviado, o navegador pergunta se a senha deve ser 
salva. Depois, quando o formulário é exibido, o nome e a palavra-passe são preenchidas automaticamente ou são concluídas à 
medida que o nome é introduzido. Um invasor com acesso local pode obter a senha de texto sem formatação do cache do 
navegador. 

 

CVSS Pontuação base: 0,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto de confidencialidade: nenhum 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

CWE CWE-200 

 

 

Item afetado /(6ab9135cd2d5ff1f0bb7a5f167b82e52) 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Item afetado /(79097df37504a869846992e6fb3ae705) 

Parâmetro afetado  

Variantes 2 

 

 

Item afetado /(f14540d6a51b6a2f70343d9496477ef6) 

Parâmetro afetado  

Variantes 3 

 



Petter Anderson Lopes – Arbitragem, Desenvolvimento Seguro, Segurança Ofensiva e Forense Computacional  
Fone: (54) 99645-0777                    E-mail: petter@periciacomputacional.com 

 

(9.1.2) acesso a redes e serviços de rede 

Os utilizadores só devem ter acesso à rede e aos serviços de rede que tenham sido especificamente autorizados a utilizar. 

 

Não há alertas nesta categoria. 

 

(9.2.3) gestão de direitos de acesso privilegiados 

A atribuição e a utilização de direitos de acesso privilegiados devem ser restritas e controladas. 

 

Número total de alertas nesta categoria: 6 

 

Alertas nesta categoria 

Possível CSRF (falsificação de solicitação entre sites) 

A confirmação manual é necessária para este alerta. 
Este script é possivelmente vulnerável a falsificação de solicitação entre sites. Cross site Reference forgery (CSRF/XSRF) é uma classe 
de ataque que afeta aplicativos baseados na Web com uma estrutura previsível para invocação. Um invasor engana o usuário para 
executar uma ação dos atacantes escolhendo direcionando as ações da vítima no aplicativo de destino com um link ou outro 
conteúdo. 
O ataque funciona incluindo um link ou script em uma página que acessa um site ao qual o usuário é conhecido (ou é suposto) ter 
autenticado. Aqui está um exemplo:  
< img src="http://bank.example/retirar?from=vitima&quantidade=1000000&to=atacante" > 
Se o banco mantém as informações de autenticação em um cookie, e se o cookie não expirou, então tentativa do browser da vítima 
para carregar a imagem, submeterá o formulário de retirada com o seu cookie. 
 
Esta vulnerabilidade também é conhecida por vários outros nomes, incluindo sessão de equitação e ataque de um clique. 

 

 

Item afetado /index.php (3634931af6f9fbc94f66fd17c78091ef) 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Item afetado /index.php (693357315af22eca0babe52b208ad5d9) 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Item afetado /index.php (6d63ab492818a1f9a96600ef8f3646c3) 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Item afetado /index.php (8c717db01345bba0d7905afae9c7b0a2) 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Item afetado /index.php (9295af2942ffdb9f9710459b77a0b838) 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Item afetado /index.php (d62a81c7d2103ab26a89dd9ffdb48b85) 
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Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

(9.2.4) gerenciamento de informações de autenticação secreta dos usuários 

A atribuição de informações de autenticação secreta deve ser controlada através de um processo de gestão formal. 

 

Não há alertas nesta categoria. 

 

(9.3.1) uso de informações de autenticação secreta 

Os usuários devem ser obrigados a seguir as práticas da organização no uso de informações de autenticação secreta. 

 

Não há alertas nesta categoria. 

 

(9.4.1) restrição de acesso à informação 

O acesso às funções do sistema de informação e de aplicação deve ser restringido de acordo com a política de controle de acessos. 

 

Número total de alertas nesta categoria: 9 

 

Alertas nesta categoria 

 

Divulgação da versão ASP.NET 

As respostas HTTP retornadas por este aplicativo da Web incluem um cabeçalho chamado X-AspNet-Version. O valor desse 
cabeçalho é usado pelo Visual Studio para determinar qual versão do ASP.NET está em uso. Não é necessário para sites de produção 
e deve ser desativado. 

CVSS Pontuação base: 0,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto de confidencialidade: nenhum 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

 

 

CWE CWE-200  

 

 

Item afetado /(6ab9135cd2d5ff1f0bb7a5f167b82e52) 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Item afetado /(79097df37504a869846992e6fb3ae705) 

Parâmetro afetado  

Variantes 2 

 

 

Item afetado /(f14540d6a51b6a2f70343d9496477ef6) 

Parâmetro afetado  

Variantes 3 
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(9.4.2) procedimentos de logon seguro 

Sempre que exigido pela política de controle de acesso, o acesso a sistemas e aplicações deve ser controlado por um procedimento 
de registo seguro. 

 

Não há alertas nesta categoria. 

 

(9.4.3) sistema de gerenciamento de senhas 

Os sistemas de gestão de senhas devem ser interativos e garantir senhas de qualidade. 

 

Não há alertas nesta categoria. 

 

(9.4.4) uso de programas de utilidade privilegiada 

A utilização de programas utilitários que possam ser capazes de substituir os controles do sistema e da aplicação deve ser 
restringida e rigorosamente controlada. 

 

Não há alertas nesta categoria. 

 

(9.4.5) controle de acesso ao código-fonte do programa 

Acesso to código-fonte do programa deve ser restrito. 

 

Não há alertas nesta categoria. 

 

(12.1.4) separação de ambientes de desenvolvimento, testes e operacionais 

Os ambientes de desenvolvimento, teste e operação devem ser separados para reduzir os riscos de acesso não autorizado ou 
alterações no ambiente operacional. 

 

Não há alertas nesta categoria. 

 

(12.2.1) controles contra malware 

Os controles de detecção, prevenção e recuperação para proteger contra malware devem ser implementados, combinados com a 
devida conscientização do usuário. 

 

Não há alertas nesta categoria. 

 

(12.4.2) proteção da informação de registo 

As instalações de registo e as informações de registo devem ser protegidas contra adulteração e acesso não autorizado. 

 

Número total de alertas nesta categoria: 9 

 

Alertas nesta categoria 

 

Divulgação da versão ASP.NET 

As respostas HTTP retornadas por este aplicativo da Web incluem um cabeçalho chamado X-AspNet-Version. O valor desse 
cabeçalho é usado pelo Visual Studio para determinar qual versão do ASP.NET está em uso. Não é necessário para sites de produção 
e deve ser desativado. 

CVSS Pontuação base: 0,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto de confidencialidade: nenhum 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

 

CWE CWE-200 
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Item afetado / 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Possíveis diretórios sensíveis 

Foi encontrado um possível diretório sensível. Este diretório não está diretamente ligado a partir do Site. Esta verificação procura 
recursos sensíveis comuns como diretórios de backup, despejos de banco de dados, páginas de administração, diretórios 
temporários. Cada um destes diretórios poderia ajudar um atacante a aprender mais sobre seu alvo. 

 

CVSS Pontuação base: 5,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto da confidencialidade: parcial 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

CWE CWE-200 

 

 

Item afetado /serviços 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Divulgação de versão do Microsoft IIS 

As respostas HTTP retornadas por este aplicativo da Web incluem um cabeçalho denominado Server. O valor deste cabeçalho inclui 
a versão do servidor Microsoft IIS. 

 

CVSS Pontuação base: 0,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto de confidencialidade: nenhum 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

CWE CWE-200 

 

 

Item afetado / 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Tipo de senha de entrada com preenchimento automático habilitado 

Quando um novo nome e senha é inserido em um formulário e o formulário é enviado, o navegador pergunta se a senha deve ser 
salva. Depois, quando o formulário é apresentado, o nome e a palavra-passe são preenchidos automaticamente ou são concluídos à 
medida que o nome é introduzido. Um invasor com acesso local pode obter a senha de texto sem formatação do cache do 
navegador. 
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CVSS Pontuação base: 0,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto de confidencialidade: nenhum 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

 

CWE CWE-200  

 

 

Item afetado /(6ab9135cd2d5ff1f0bb7a5f167b82e52) 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Item afetado /(79097df37504a869846992e6fb3ae705) 

Parâmetro afetado  

Variantes 2 

 

 

Item afetado /(f14540d6a51b6a2f70343d9496477ef6) 

Parâmetro afetado  

Variantes 3 

 

 

(12.4.3) logs do administrador e do operador 

As atividades do administrador do sistema e do operador do sistema devem ser registradas e os logs devem ser protegidos e 
revisados regularmente. 

 

Número total de alertas nesta categoria: 9 

 

Alertas nesta categoria 

 

Divulgação da versão ASP.NET 

As respostas HTTP retornadas por este aplicativo da Web incluem um cabeçalho chamado X-AspNet-Version. O valor desse 
cabeçalho é usado pelo Visual Studio para determinar qual versão do ASP.NET está em uso. Não é necessário para sites de produção 
e deve ser desativado. 

 

CVSS Pontuação base: 0,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto de confidencialidade: nenhum 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

CWE CWE-200 

 

 

Item afetado / 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 
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Possíveis diretórios sensíveis 

Foi encontrado um possível diretório sensível. Este diretório não está diretamente ligado a partir do Site. Esta verificação procura 
recursos sensíveis comuns como diretórios de backup, despejos de banco de dados, páginas de administração, diretórios 
temporários. Cada um destes diretórios poderia ajudar um atacante a aprender mais sobre seu alvo. 

 

CVSS Pontuação base: 5,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto da confidencialidade: parcial 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

CWE CWE-200 

 

 

Item afetado /serviços 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Divulgação de versão do Microsoft IIS 

As respostas HTTP retornadas por este aplicativo da Web incluem um cabeçalho denominado Server. O valor deste cabeçalho inclui 
a versão do servidor Microsoft IIS. 

 

CVSS Pontuação base: 0,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto de confidencialidade: nenhum 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

CWE CWE-200 

 

 

Item afetado / 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Tipo de senha de entrada com preenchimento automático habilitado 

Quando um novo nome e senha é inserido em um formulário e o formulário é enviado, o navegador pergunta se a senha deve ser 
salva. Depois, quando o formulário é exibido, o nome e a senha são preenchidos automaticamente ou forem concluídas à medida 
que o nome for introduzido. Um invasor com acesso local pode obter a senha de texto sem formatação do cache do navegador. 
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CVSS Pontuação base: 0,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto de confidencialidade: nenhum 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

CWE CWE-200 

 

 

Item afetado /(6ab9135cd2d5ff1f0bb7a5f167b82e52) 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Item afetado /(79097df37504a869846992e6fb3ae705) 

Parâmetro afetado  

Variantes 2 

 

 

Item afetado /(f14540d6a51b6a2f70343d9496477ef6) 

Parâmetro afetado  

Variantes 3 

 

 

(12.5.1) instalação de software em sistemas operacionais 

Os procedimentos devem ser implementados para controlar a instalação de software em sistemas operacionais. 

 

Número total de alertas nesta categoria: 11 

 

Alertas nesta categoria 

 

Biblioteca JavaScript vulnerável 

Você está usando uma biblioteca JavaScript vulnerável. Uma ou mais vulnerabilidades foram relatadas para esta versão da 
biblioteca JavaScript. Consulte detalhes de ataque e referências da Web para obter mais informações sobre a biblioteca afetada e as 
vulnerabilidades que foram Relatado. 

 

CVSS Pontuação base: 6,4 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto da confidencialidade: parcial 
-Impacto da integridade: parcial 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

CWE CWE-16 

 

Item afetado /JS/lib/jQuery/jQuery.js  

Parâmetro afetado  

Variantes 2 

 

 

Item afetado /JS/lib/jQuery/jQuery-1.6.min.js 

Parâmetro afetado  
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Variantes 2 

 

 

O ataque POODLE (SSLv3 suportado) 

Os Web site que apoiam SSLv3 e cifras do CBC-modo são potencial vulneráveis a um ataque ativo do MITM (homem-em--meio). 
Este ataque, chamado POODLE, é semelhante ao ataque besta e também permite que um atacante de rede para extrair o texto 
simples de par alvode uma conexão SSL, geralmente dados de cookie. Ao contrário do ataque besta, não requer tal controle 
extensivo do formato do texto não criptografado e, portanto, é mais prático.  
 
Qualquer site que suporte SSLv3 é vulnerável a POODLE, mesmo que ele também suporta versões mais recentes do TLS. SSLv3 está 
desativado por padrão no Firefox 34, que foi lançado em Nov 25 2014. 

 

CVSS Pontuação base: 6,8 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: médio 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto da confidencialidade: parcial 
-Impacto da integridade: parcial 
-Impacto da disponibilidade: parcial 

CWE CWE-16 

Cve CVE-2014-3566 

 

 

Item afetado Servidor 

Parâmetro afetado  

Variantes 2 

 

 

Cookie sem HttpOnly Flag Set 

Este cookie não tem o conjunto de sinalizador HTTPOnly. Quando um cookie é definido com o HTTPOnly sinalizar, ele instrui o 
navegador que o cookie só pode ser acessado pelo servidor e não por scripts do lado do cliente. Esta é uma proteção de segurança 
importante para a sessão cookies. 

 

CVSS Pontuação base: 0,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto de confidencialidade: nenhum 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

CWE CWE-16 

 

 

Item afetado / 

Parâmetro afetado  

Variantes 2 

 

 

Cookie sem conjunto de sinalizador seguro 

Este cookie não tem o sinalizador seguro definido. Quando um cookie é definido com o sinalizador Secure, ele instrui o navegador 
que o cookie só pode ser acessado através de canais SSL seguros. Esta é uma proteção de segurança importante para cookies de 
sessão. 
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CVSS Pontuação base: 0,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto de confidencialidade: nenhum 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

 

CWE CWE-16  

 

 

Item afetado / 

Parâmetro afetado  

Variantes 2 

 

 

OPTIONS método está habilitado 

O método de opções HTTP está habilitado neste servidor Web. O OPTIONS método fornece uma lista dos métodos que são 
suportados pelo servidor Web, ele representa uma solicitação de informações sobre as opções de comunicação disponíveis na 
cadeia de solicitação/resposta identificada pelo Request-URI. 

 

CVSS Pontuação base: 5,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto da confidencialidade: parcial 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

CWE CWE-200 

 

 

Item afetado Servidor Web 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

(13.1.1) segurança dos serviços de rede 

Os mecanismos de segurança, os níveis de serviço e os requisitos de gestão de todos os serviços de rede devem ser identificados e 
incluídos nos acordos de serviços de rede, quer estes serviços sejam prestados internamente ou terceirizados. 

 

Não há alertas nesta categoria. 

 

(13.2.1) políticas e procedimentos de transferência de informações 

Devem estar em vigor políticas, procedimentos e controles formais de transferência para proteger a transferência de informações 
através da utilização de todos os tipos de meios de comunicação. 

 

Não há alertas nesta categoria. 

 

(13.2.3) mensagens electrónicas 

As informações envolvidas nas mensagens electrónicas devem ser devidamente protegidas. 

 

Não há alertas nesta categoria. 
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(14.1.2) protegendo serviços de aplicativos em redes públicas 

As informações envolvidas em serviços de aplicação que passem por redes públicas devem ser protegidas contra atividades 
fraudulentas, disputas contratuais e divulgação e modificação não autorizadas. 

 

Não há alertas nesta categoria. 

 

(14.1.3) protegendo transações de serviços de aplicativos 

As informações envolvidas nas transações de serviço de aplicação devem ser protegidas para evitar a transmissão incompleta, mis-
Routing, alteração de mensagem não autorizada, divulgação não autorizada, duplicação de mensagens não autorizadas ou 
repetição. 

 

Não há alertas nesta categoria. 

 

(14.2.1) política de desenvolvimento seguro 

As regras para o desenvolvimento de software e sistemas devem ser estabelecidas e aplicadas aos desenvolvimentos dentro da 
organização. 

 

Não há alertas nesta categoria. 

(14.3.1) proteção de dados de teste 

Os dados de ensaio devem ser selecionados cuidadosamente, protegidos e controlados. 

 

Não há alertas nesta categoria. 

 

(17.2.1) disponibilidade de instalações de processamento de informações 

As instalações de processamento de informações devem ser implementadas com redundância suficiente para satisfazer os 
requisitos de disponibilidade. 

 

Não há alertas nesta categoria. 

 

(18.1.3) proteção dos registos 

Os registros devem ser protegidos contra perda, destruição, falsificação, acesso não autorizado e liberação não autorizada, de 
acordo com os requisitos legislatory, regulatórios, contratuais e de negócios. 

 

Número total de alertas nesta categoria: 9 

 

Alertas nesta categoria 

 

Divulgação da versão ASP.NET 

As respostas HTTP retornadas por este aplicativo da Web incluem um cabeçalho chamado X-AspNet-Version. O valor desse 
cabeçalho é usado pelo Visual Studio para determinar qual versão do ASP.NET está em uso. Não é necessário para sites de 
produção e deve ser desativado. 

 

CVSS Pontuação base: 0,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto de confidencialidade: nenhum 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

 

CWE CWE-200 

 

 

Item afetado / 
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Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Possíveis diretórios sensíveis 

Foi encontrado um possível diretório sensível. Este diretório não está diretamente ligado a partir do Site. Este verificar procura de 
recursos sensíveis comuns como diretórios de backup, despejos de banco de dados, páginas de administração, diretórios 
temporários. Cada um desses diretórios poderia ajudar um invasor a aprender mais sobre seu alvo. 

 

CVSS Pontuação base: 5,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto da confidencialidade: parcial 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

CWE CWE-200 

 

 

Item afetado /serviços 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Divulgação de versão do Microsoft IIS 

As respostas HTTP retornadas por este aplicativo da Web incluem um cabeçalho denominado Server. O valor deste cabeçalho inclui 
a versão do servidor Microsoft IIS. 

 

CVSS Pontuação base: 0,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto de confidencialidade: nenhum 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

 

CWE CWE-200 

 

 

Item afetado / 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Tipo de senha de entrada com preenchimento automático habilitado 

Quando um novo nome e senha é inserido em um formulário e o formulário é enviado, o navegador pergunta se a senha deve ser 
salva. Depois, quando o formulário é apresentado, o nome e a palavra-passe são preenchidos automaticamente ou são concluídos à 
medida que o nome é introduzido. Um invasor com acesso local pode obter a senha de texto sem formatação do cache do 
navegador. 
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CVSS Pontuação base: 0,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto de confidencialidade: nenhum 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

CWE CWE-200 

 

 

Item afetado /(6ab9135cd2d5ff1f0bb7a5f167b82e52) 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Item afetado /(79097df37504a869846992e6fb3ae705) 

Parâmetro afetado  

Variantes 2 

 

 

Item afetado /(f14540d6a51b6a2f70343d9496477ef6) 

Parâmetro afetado  

Variantes 3 
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(18.1.4) privacidade e proteção de informações de identificação pessoal  

Privacidade e proteção de informação pessoalmente identificável devem ser assegurados conforme exigido na legislação e 
regulamentação pertinentes, quando aplicável. 

 

Número total de alertas nesta categoria: 9 

 

Alertas nesta categoria 

 

Divulgação da versão ASP.NET 

As respostas HTTP retornadas por este aplicativo da Web incluem um cabeçalho chamado X-AspNet-Version. O valor desse 
cabeçalho é usado pelo Visual Studio para determinar qual versão do ASP.NET está em uso. Não é necessário para sites de produção 
e deve ser desativado. 

 

CVSS Pontuação base: 0,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto de confidencialidade: nenhum 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

CWE CWE-200 

 

Item afetado /  

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Possíveis diretórios sensíveis 

Foi encontrado um possível diretório sensível. Este diretório não está diretamente ligado a partir do Site. Esta verificação procura 
recursos sensíveis comuns como diretórios de backup, despejos de banco de dados, páginas de administração, diretórios 
temporários. Cada um destes diretórios poderia ajudar um atacante a aprender mais sobre seu alvo. 

 

CVSS Pontuação base: 5,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto da confidencialidade: parcial 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

CWE CWE-200 

 

 

Item afetado /serviços 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Divulgação de versão do Microsoft IIS 

As respostas HTTP retornadas por este aplicativo da Web incluem um cabeçalho denominado Server. O valor deste cabeçalho inclui 
a versão do servidor Microsoft IIS. 
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CVSS Pontuação base: 0,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto de confidencialidade: nenhum 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

CWE CWE-200 

 

 

Item afetado / 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Tipo de senha de entrada com preenchimento automático habilitado 

Quando um novo nome e senha é inserido em um formulário e o formulário é enviado, o navegador pergunta se a senha deve ser 
salva. Depois, quando o formulário é apresentado, o nome e a palavra-passe são preenchidos automaticamente ou são concluídos à 
medida que o nome é introduzido. Um invasor com acesso local pode obter a senha de texto sem formatação do cache do 
navegador. 

 

CVSS Pontuação base: 0,0 
 
-Access vector: rede 
-Complexidade de acesso: baixo 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto de confidencialidade: nenhum 
-Impacto da integridade: nenhuns 
-Impacto da disponibilidade: nenhum 

CWE CWE-200 

 

 

Item afetado /(6ab9135cd2d5ff1f0bb7a5f167b82e52) 

Parâmetro afetado  

Variantes 1 

 

 

Item afetado /(79097df37504a869846992e6fb3ae705) 

Parâmetro afetado  

Variantes 2 

 

 

Item afetado /(f14540d6a51b6a2f70343d9496477ef6) 

Parâmetro afetado  

Variantes 3 

 

 

(18.1.5) regulação dos controles criptográficos 

Os controles criptográficos devem ser utilizados em conformidade com todos os acordos, legislação e regulamentos pertinentes. 

 

Não há alertas nesta categoria. 

 

 




