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Escola Superior de Tecnologia e Gestão  
Descritor de Unidade Curricular 
 
Nível de ciclo de estudos:  
Mestrado 
Curso:  
Engenharia de Segurança Informática 

 

Unidade Curricular: 1989110 – Testes de Penetração e Desenvolvimento de 
Expoits 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 418 ECTS: 8 
 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL:       
TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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200       30 15                               155 
 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Facultar um conhecimento global sobre as metodologias e os processos envolvidos na realização de testes de penetração no 
ciberespaço. Capacitar para a realização de testes de penetração acordo com a recomendação Penetration Testing Excution 
Stardad (PTES), incluindo o desenvolvimento e adaptação de exploits. As competências a desenvolver são: 

1. Compreender as várias recomendações, metodologias e contextos de execução de testes de penetração; 

2. Preparar laboratórios virtuais de ciberespaço para execução de testes de penetração, incluindo o  desenvolvimento e 
adaptação de exploits; 

3. Utilizar eficientemente distribuições Linux dedicadas à realização de testes de penetração e em particular a Kali Linux, 
nomeadamente as suas ferramentas especificas neste domínio; 

4. Desenvolver exploits para servidores no ciberespaço e para aplicações locais e adequa-los para contornar mecanismos de 
defesa; 

5. Planificar e executar testes de penetração de forma profissional, de acordo com o PTES 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Introdução aos testes de penetração 

1.1 Abordagens de avaliação de segurança 

1.2 Contextos de execução de testes de penetração 

1.3 Recomendações para a execução de testes de penetração 

1.4 Carreira profissional e suporte à atividade 

1.5 Processo de execução de testes de penetração 

2. Laboratórios de ciberespaço 

2.1 Parametrizações e procedimentos comuns 

2.2 Casos de estudo: VirtualBox e VMWare 

3. Sistemas operativos dedicados 

3.1 Distribuições de Linux dedicadas 

3.2 Caso de estudo: Kali Linux 
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3.3 Ferramentas e serviços úteis disponíveis no Kali Linux 

4. Recolha e tratamento de informação na Internet 

4.1 Metodologias, ferramentas e serviços 

4.2 Casos de estudo 

5. Identificação de vulnerabilidades 

5.1 Metodologias, ferramentas e serviços 

5.2 Casos de estudo 

6. Exploração de vulnerabilidades 

6.1 Metodologias, ferramentas e serviços 

6.2 Casos de estudo 

7. Desenvolvimento de exploits 

7.1 Metotologias, ferramentas e serviços 

7.2 Casos de estudo 

8. Relatórios de testes de penetração 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Apresenta-se de seguida a relação entre os objectivos e conteúdos programáticos: 

O objetivo 1, conteúdo 1; 

Objectivo 2, conteúdo 2; 

Objectivo 3, conteúdos 3, 4, 5, 6; 

Objectivo 4, conteúdos 2 e 7; 

Objectivo 5, conteúdos 1 e 8. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas teórico-práticas que incluem a exposição da matéria e o seu debate com os alunos, a análise dos casos de estudo e do 
mundo real, demonstrações pelo professor e a realização de exercícios práticos. 

Aulas prático-laboratoriais que incluem a realização de exercicios de laboratório em ambiente virtualizado e em ambiente real 
recorrendo a software opensource e comercial, onde os alunos podem aplicar "hands-on" as técnicas e metodologias 
apreendidas nas aulas teórico-práticas. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Os objectivos de aprendizagem incluem por um lado uma componente de conhecimento conceptual de cariz mais teórico e de 
base científica, e por outro lado, uma componente de aplicabilidade ao mundo real de cariz mais prático assente numa base de  
profissionalismo. As metodologias de ensino incluem aulas teórico-práticas destinadas à exposição teórica e debate com os 
alunos, assim como a demonstração prática por parte do professor para que os alunos possam apreender melhor os conceitos 
e a sua aplicabilidade prática recorrendo a ferramentas e serviços disponíveis, sempre estabelecendo a independência das 
ferramentas e serviços específicos e estimulando a criatividade dos alunos. As metodologias de ensino incluem ainda aulas 
prático-laboratoriais destinadas a permitir aos alunos o contacto prático e individual das metodologias e técnicas apresentadas e 
demonstradas nas aulas teórico-práricas, recorrendo a sistemas utilizados no mundo real quer em ambiente virtualizado, quer 
com equipamento real, garantindo assim a experiência prática das competências a adquirir estabelecidas nos objectivos de 
aprendizagem. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação inclui uma prova individual de intrusão (50%), um trabalho de grupo de teste de penetração (25%) e um teste escrito 
individual (25%). 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
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2. Harper, Allen, et. all., “Gray Hat Hacking”, 5th edition, McGrawHill, 2018, ISBN: 978-126010841 

3. Hertzog, Raphael, O'Gorman, Jim, "Kali Linux Revealed: Mastering the Penetration Testing Distribution", Offsec Press, 2017, 
ISBN: 978-0997615609 

4. Kennedy, David, et. all., “Metasploit – The Penetration Testers’s Guide”, no starch, 2011, ISBN: 978-1-59327-288-3 
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