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Hacking Mobile Application 
O Hacking Mobile Application é um treinamento 100% prático destinado aos profissionais de TI que desejam se 
aperfeiçoar na área de Pentest e de Segurança Ofensiva, pois aborda técnicas de invasão em dispositivos móveis 
Android. O Treinamento foi inteiramente modelado conforme as recomendações da OWASP bem como da experiência 
prática no dia a dia de realização de Pentest em dispositivos móveis. Durante o treinamento são explorados os 
conceitos da Owasp Mobile Top 10 para a realização de um pentest, indo desde a preparação inicial do ambiente de 
testes até testes avançados como quebra de proteções (SSL pinning, root, debug e screenshot), SQL Injection, quebra 
de criptografia adicional de meio e muito mais. Verifique a descrição e ementa completa abaixo. 
 

Carga horária 
60 horas, onde 20 horas ocorre em metodologia EAD e 40 horas em metodologia ao vivo. 
 

Habilidades 
Este treinamento tem por objetivo desenvolver as seguintes habilidades: 

• Preparação do ambiente para testes de intrusão (Pentest) em dispositivos Android 
• Ferramental e técnicas utilizadas para reversa da Aplicações Android 
• Identificação de funções importantes, mesmo ofuscadas 
• Quebra de proteções (SSL pinning, root, debug e screenshot) 
• Entendimento da interação com as APIs por parte de dispositivos Móveis Android 
• Quebra de criptografia adicional customizada 
• Entendimento do OWASP Mobile Security Top 10 
• Entendimento e exploração das principais vulnerabilidades apontadas em relatório de teste de invasão Android 

 

Site 
https://sec4us.com.br/treinamentos/hacking-mobile-application-android/ 
 

Requisitos 
• Requisitos de Host 

o Memoria RAM: 8 GB ou mais 
o CPU: 4 CPU 
o DISCO: 120 GB 
o Dúvidas verificar em: https://developer.android.com/studio 

• Dispositivo Virtual 
o Android Studio 

• Desejável ter dispositivos Android físico (com root) 
 
 

Ementa 
Sessão Gravada 
Esta sessão do treinamento será disponibilizada no mínimo 7 dias antes da data do treinamento na metodologia de 
vídeos gravados, para que o aluno possa estudar.  
 
Nota: Há um time de apoio preparado para apoiar em possíveis problemas com o setup do ambiente e tira dúvidas dos 
itens abordados nessa sessão. 
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Módulo 1 – Fundamentos 

• Referências de estudo 
• Encoding 
• XML 
• JSON 
• Proxies 
• Web Application Proxies 
• Introdução a Criptografia 
• SSL/TLS 
• mTLS 

 

Módulo 2 – Fundamentos do Android 

• O que é o Android? 
• Arquitetura Android 
• Versões do Android 
• Máquina Virtual Android 
• Modelo de Segurança Android 
• Segregação por usuário 
• Processo de compilacão 
• Estrutura do APK 
• Assinatura da aplicação Android 

 
Módulo 3 – Instalação do Android Studio 

• Instalando e configurando o Android Studio 
o Android Studio 
o Deploy Android Studio no Windows 
o Deploy Android Studio no Linux 
o Deploy Android Studio no MacOS 
o Configurando seu ambiente AVD 
o Configurando AVD para pentest 

 
Módulo 4 – Introdução ao Desenvolvimento Android 

• Android Framework 
• Package Name 
• Versões do Android 
• Entendendo Arquitetura do Android: 

o Componentes 
§ Activities 
§ Services 
§ Content Providers 
§ Broadcast Recivers 

o Arquivo de manifesto (AndroidManifest.xml) 
o Informações da aplicação 
o Permissão de usuário 

• ADB - Android Debug Bridge  
• Logcat da aplicação em tempo de execução 
• Como funciona um APK 
• Desenvolvimento e build de uma aplicação Android 
• Assinando um APK manualmente 
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Sessão Ao vivo 
Deste ponto em diante do treinamento será realizado de forma ao vivo através de uma plataforma de comunicação 
como o Zoom (https://zoom.us/). 
 
Nota: Os conteúdos abordados na sessão gravada não serão revistos na sessão ao vivo, desta forma o pré-requisito 
para participar da sessão ao vivo é ter realizado o treinamento na sessão gravada. 
 
Módulo 5 – Ferramentas e Técnicas 

• ADB 
• Download do APK 
• Instalando APK 

 

Módulo 6 – Engenharia reversa de aplicações 
• Engenharia Reversa 
• SMALI CODE  
• Dex2JAR versus Enjarify 
• JD-GUI 
• Modificando e recompilando aplicativo android 
• MobSF - Mobile Security Framework 

 
Módulo 7 – Hooking 

• Listando classes 
• Hooking de classes e métodos 
• Manipulação de variáveis 

 
Módulo 8 – Interceptação de tráfego web (sem proteções) 

• Instalando certificado digital da CA do Burp 
• Configuração de proxy com Burp 
• Configuração de proxy Burp em dispositivos físicos 
• Configuração de proxy Burp no AVD 
• Interceptando a comunicação 
• Interceptando tráfego web SSL/TLS 
• Redirecionamento de portas com Iptables e ADB 

 

Módulo 9 – Proteções 
• Identificando as proteções do aplicativo 

o Detecção de root 
o Detecção do Frida 
o Detecção de emulador 
o Captura de tela (screenshot) em Background 

• Bypass das proteções da aplicação (antiroot, antifrida e antiemulation, screenshot) 
o Bypass utilizando Objection em configuração padrão 
o Bypass com Hooking em métodos customizados 
o Bypass da Flag Secure para captura de tela 

• Trabalhando com código ofuscado 
• Múltiplas proteções (ssl pinning) 

 
Módulo 10 – Outras vulnerabilidades Android 

• Armazenamento inseguro de dados 
• Explorando Content Providers 
• SQL Injection 
• Vazamento de dados confidenciais em Log 
• Vazamento de dados confidenciais com Screenshot 
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Módulo 11 – Criando Plugin Burp  

• Estrutura de plugin Burp 
• Hello Word em plugin Burp 
• Interceptação e alteração de tráfego utilizando plugin 

 

Módulo 12 – Criptografia e Token 
• Identificando método de criptografia da aplicação 
• Roubo da chave criptográfica 
• Interceptação e decriptografia do tráfego com plugin customizado Burp 
• Alteração de dados criptógrafos 

o Interceptação e alteração Android para BackEnd 
o Interceptação e alteração BackEnd para Android 

• Trabalhando com (TOTP) Time-bases One-Time Password 
o Capturando chave secreta do TOTP 
o Criando requisição com TOTP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


