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OWASP TOP 10 2013 

  

relatório de conformidade 

  

Descrição 

  
O objetivo principal do OWASP Top 10 é educar desenvolvedores, designers, arquitetos, gestores e organizações 
sobre as consequências das mais importantes falhas de segurança de aplicativo da web. O Top 10 fornece técnicas 
básicas para se proteger contra estas áreas de problema de alto risco - e também fornece orientação sobre onde ir a 
partir daqui. 
  

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. 
 
Uma parte deste relatório é retirada Top Ten 2013 projeto documento do OWASP, pode ser encontrado em 
http://www.owasp.org. 
  

Avaliação 

  
URL curriculoweb 

Data de 
verificação 

04/03/2019 

Duração 
 

Escopo OWASP – TOP 10 2013 

  

Conformidade 

  
Esta seção do relatório é um resumo e lista o número de alertas encontrado de acordo com categorias de 
conformidade individual. 
  

 - Injeção (A1) 

   
 

Nenhum alerta nesta categoria 
  

 - Quebrada de autenticação e gerenciamento de sessão (A2) 

   
 

Nenhum alerta nesta categoria 
  

 - Cross Site Scripting (XSS) (A3) 

   
 

Nenhum alerta nesta categoria 
  

 - Referência insegura objeto direto (A4) 

   
 

Nenhum alerta nesta categoria 
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 - Erro de configuração segurança (A5) 

   
 

Nenhum alerta nesta categoria 
  

 - Exposição de dados sensíveis (A6) 

  Número total de alertas nesta categoria: 6 

 - Falta de controle de acesso de nível de função (A7) 

   
 

Nenhum alerta nesta categoria 
  

 - Atravessar a falsificação de solicitação do Site (CSRF) (A8) 

   
 

Nenhum alerta nesta categoria 
  

 - Usando componentes com vulnerabilidades conhecidas (A9) 

   
 

Nenhum alerta nesta categoria 
  

 - UnvalidatedRedirects e encaminhamentos (A10)  
 

 

Nenhum alerta nesta categoria  
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Conformidade de acordo com categorias: um relatório detalhado 

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

(A1) Injeção 

Falhas de injeção, tais como a injeção de SQL, sistema operacional e LDAP ocorrem quando dados não confiáveis são 
enviados a um intérprete, como parte de um comando ou consulta. Dados hostil do invasor podem enganar o 
interpretador para executar comandos não intencionais ou acessar dados sem a devida autorização. 
  
Nenhum alerta nesta categoria. 

  

(A2) Quebra de autenticação e gerenciamento de sessão 

Funções de aplicativos relacionadas ao gerenciamento de autenticação e sessão muitas vezes não são implementadas 
corretamente, permitindo que os atacantes comprometem senhas, chaves ou tokens de sessão, ou para explorar 
outras falhas de implementação para assumir identidades de outros usuários. 
  
Sem alertas nesta categoria. 

  

(A3) Cross Site Scripting (XSS) 

As falhas de XSS ocorrem sempre que um aplicativo coleta dados não confiáveis e os envia a um navegador da Web 
sem a devida validação ou escape. O XSS permite que atacantes executem scripts no navegador da vítima, que 
podem seqüestrar sessões de usuários, desfigurar sites ou redirecionar o usuário a sites maliciosos. 

  
Sem alertas nesta categoria.  

  

(A4) Insecure Direct Object Reference (referência direta a objetos) 

Uma referência direta a objetos ocorre quando um desenvolvedor expõe uma referência a um objeto de implementação 
interno, como um arquivo, diretório ou chave de banco de dados. Sem uma verificação de controle de acesso ou outra 
proteção, os invasores podem manipular essas referências para acessar dados não autorizados. 

  
Sem alertas nesta categoria. 

  

(A5) Security Misconfiguration 

Uma boa segurança requer que uma configuração segura seja definida e implementada para o aplicativo, estruturas, 
servidor de aplicativos, servidor da Web, servidor de banco de dados e plataforma. As configurações seguras devem 
ser definidas, implementadas e mantidas, pois os padrões geralmente são inseguros. Além disso, o software deve ser 
mantido atualizado. 

  
Sem alertas nesta categoria. 

  

(A6) Exposição de dados sensíveis 

Muitos aplicativos da Web não protegem adequadamente dados confidenciais, como cartões de crédito, IDs fiscais e 
credenciais de autenticação. Os invasores podem roubar ou modificar esses dados fracamente protegidos para realizar 
fraudes com cartões de crédito, roubo de identidade ou outros crimes. Dados sensíveis merecem proteção extra, como 
criptografia em repouso ou em trânsito, bem como precauções especiais quando trocados com o navegador. 

  
Número total de alertas nesta categoria: 6 

  
Alertas nesta categoria 

  
Tipo de senha de entrada com preenchimento automático habilitado 
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Quando um novo nome e a senha é inserida em um formulário e o formulário é enviado, o navegador pergunta se a 
senha deve ser salvo. Posteriormente quando o formulário é exibido, o nome e a senha são preenchidos 
automaticamente ou são concluídas, como o nome é inserido. Um invasor com acesso local pode obter a senha de 
texto não criptografado do cache do navegador. 
  
CVSS Base classificação: 0.0 

 
-Acesso a vetor: rede 
-Acesso de complexidade: baixa 
-Autenticação: nenhum 
-Impacto confidencialidade: nenhum 
-Impacto integridade: nenhum 
-Disponibilidade impacto: 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 

  
  

(A7) Falta de controle de acesso de nível de função 

A maioria dos aplicativos de web verificar direitos de acesso de nível de função antes de fazer essa funcionalidade 
visível na interface do usuário. No entanto, os aplicativos precisam realizar as mesmas verificações de controle de 
acesso no servidor quando cada função é acessada. Se as solicitações não são verificadas, atacantes será capazes de 
forjar solicitações para acessar a funcionalidade sem a devida autorização. 
  
Nenhum alerta nesta categoria. 

  

(A8) Atravessar a falsificação de solicitação do Site (CSRF) 

Um ataque CSRF força o navegador de uma vítima conectada a enviar uma solicitação HTTP forjada, incluindo o 
cookie de sessão da vítima e qualquer outra informação de autenticação incluída automaticamente, para um aplicativo 
da Web vulnerável. Isso permite que o invasor force o navegador da vítima a gerar solicitações que o aplicativo 
vulnerável acha que são solicitações legítimas da vítima. 

  
Sem alertas nesta categoria. 

  

(A9) Usando Componentes com Vulnerabilidades Conhecidas 

Componentes, como bibliotecas, estruturas e outros módulos de software, quase sempre são executados com 
privilégios totais. Se um componente vulnerável é explorado, tal ataque pode facilitar a perda séria de dados ou a 
tomada do servidor. Aplicativos que usam componentes com vulnerabilidades conhecidas podem minar as defesas do 
aplicativo e permitir uma série de possíveis ataques e impactos. 

  
Sem alertas nesta categoria. 
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(A10) Redirecionamentos e Encaminhamentos Não Validados 

Os aplicativos da Web frequentemente redirecionam e encaminham usuários para outras páginas e sites, e usam 
dados não confiáveis para determinar as páginas de destino. Sem uma validação adequada, os invasores podem 
redirecionar as vítimas para sites de phishing ou malware ou usar encaminhamentos para acessar páginas não 
autorizadas. 

  
Sem alertas nesta categoria. 

 




