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Abstract. In this article our objective is malware research and analysis,

identifying the way it infects computers and common kind of WEB attacks.

Nowadays there is a big amount of malicious sites that contains files that infects

the computer, and it can be an usual file downloaded automatically right after

the page starts or after clicking on a link or somewhere in the page. In some

situation, the malware deletes personal files of the users and other important

stuff or even grant access to monitor the computer and in other cases, it can

even control it. The proposal that is going to be executed with research and

analysis is to identify security flaws that can be fixed to improve privacy and

security to the user and its machine.

Resumo. Este artigo tem como objetivo a pesquisa e análise de malwares

identificando a maneira como afetam a máquina além de diversos tipos de

ataques e invasões mais comum pela Web. Atualmente há um grande lote de

sites maliciosos que contém arquivos que infetam o computador, podendo ser

um arquivo que é baixado automaticamente assim que a página é aberta no

navegador, ou ao clicar em alguma parte do site ou link contido no site. Estes

arquivos são conhecidos como malwares e ao infectar a máquina o arquivo tem

a possibilidade de fazer o que foi programado. A proposta a ser executada com

as pesquisas e análise, é identificar falhas na segurança que podem ser

corrigidas, afim de melhorar e aperfeiçoar a privacidade e segurança do

usuário e de sua máquina.
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