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Como parte de seu patch de agosto, a Microsoft lançou hoje um grande lote de 48 
atualizações de segurança para todas as versões suportadas dos sistemas Windows e 
outros produtos. 

As atualizações de segurança deste mês cobrem vulnerabilidades nos sistemas 
operacionais Windows da Microsoft, Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft 
SharePoint, Adobe Flash Player, Windows Hyper-V e Microsoft SQL Server. 

As atualizações de segurança abordam uma série de questões, incluindo 25 críticas, 21 
avaliadas e duas de gravidade moderada. 

A vulnerabilidade mais interessante e crítica deste mês é a Vulnerabilidade de Execução 
de Código Remoto do Windows Search (CVE-2017-8620), afeta todas as versões do 
Windows 7 e Windows 10, que podem ser usadas como um ataque wormable2 como o 
usado no Wanschry Ransomware3, uma vez que utiliza a conexão SMBv14. 

Um invasor pode explorar remotamente a vulnerabilidade através de uma conexão SMB 
para elevar privilégios e assumir o controle do computador Windows visado. 

“Existe uma vulnerabilidade remota de execução de código quando a Pesquisa do 
Windows manipula objetos na memória. Um invasor que explorou com êxito esta 
vulnerabilidade pode assumir o controle do sistema afetado. Um invasor poderia então 
instalar programas; Visualizar, alterar ou excluir dados; Ou criar novas contas com 
direitos de usuário completos “, explica a Microsoft . 

Além das mudanças de segurança para as vulnerabilidades, as atualizações incluem 
atualizações de defesa em profundidade para ajudar a melhorar os recursos 
relacionados à segurança”. 

A Microsoft também lançou uma atualização de segurança para o Adobe Flash Player 
para o Internet Explorer, embora a empresa encerre seu suporte para o Flash no final 
de 2020. 

Os usuários e administradores de TI são fortemente recomendados para aplicar patches 
de segurança o mais rápido possível para evitar hackers e Cibercriminosos de tomar 
controle sobre o seu computador. 

 

                                       
1 Fonte: the hacker news 
2 um software malicioso que pode infectar outros dispositivos conectados em rede 
automaticamente. 
3 De forma semelhante ao wannacry, este age capturando seus dados e colocando senha 
criptografada. 
4 Server Message Block (SMB) é um protocolo de compartilhamento de arquivos em rede que 
permite que os aplicativos de um computador leiam e gravem em arquivos e solicitem serviços 
dos programas do servidor em uma rede de computadores. O protocolo SMB pode ser usado 
sobre seu protocolo TCP/IP ou outros protocolos de rede. 



Solução 

Para resolver o problema instale a atualização do diversos Windows. Para instalar 
atualizações de segurança, basta entrar em Configurações → Atualização e segurança 
→ Atualização do Windows → Verificar atualizações ou instalar as atualizações 
manualmente. 

 


