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Atualização: Zoom 
20 de abril de 2020 

Vulnerabilidades resolvidas e ativas 
Para uma breve discussão das vulnerabilidades históricas do Zoom, e uma explicação mais extensiva 

dos problemas com o tipo de criptografia utilizado pelo sistema, referimos o leitor à nossa primeira 

análise, disponível no site da FITRef, assim como está a nossa atualização de 9 de abril. 

Apesar do grande alarde na mídia sobre “500.000” credenciais do Zoom que apareceram à venda na 

dark web, a verdade é que isso acontece bastante. Estes “acervos” quase nunca são adquiridos por 

causa de uma vulnerabilidade no software em si, e sim ou por malware ou através de tentativas de 

utilizar combinações de login e senha que funcionam em outros sistemas. Como muitos usuários não 

usam senhas individuais para cada site ou aplicativo, uma vez que tais detalhes se tornem 

conhecidos, todo o universo online dessas pessoas é comprometido. Para lidar com este problema e 

impedir o uso de tais acervos, a Zoom está implementando formas de detectar e bloquear estes 

tipos de acesso aos seus sistemas. Ao mesmo tempo, ela está investigando estes acervos e as 

ferramentas que são usadas em sua criação. 

Resolvidas 
Data Vulnerabilidade Nível Versão e Data 

23/03/2020 Injeção de UNC: acesso a todo o sistema Grave 4.6.9 (Windows) – 01/04/2020 

25/03/2020 Envio de informações técnicas -> Facebook Baixo 4.6.9 (iOS)  - 27/03/2020 

01/04/2020 Obtenção de acesso root (CVE-2020-11469) Grave 4.6.9 (macOS) – 02/04/2020 

01/04/2020 Acesso à câmera e microfone (CVE-2020-11470) Grave 4.6.9 (macOS) – 02/04/2020 

03/04/2020 Chaves de cripto obtidas de servidores na China Médio Sistema Geral – 03/04/2020 

10/04/2020 Login via Facebook p/ penetrar qualquer conta Grave Sistema Geral – 10/04/2020 

Ativas 
Data Vulnerabilidade Nível Status 

01/04/2020 E-mails/fotos disponíveis a usuários do seu provedor  Grave Incerto 

03/04/2020 Criptografia AES-128 ECB fraca (CVE-2020-11500) Médio Em transição à AES-256 GCM 

03/04/2020 DLLs não rodam com proteção à substituição Grave Vulnerabilidade continua 

16/04/2020 Gravações disponíveis em URLs de estrutura fácil Grave Vulnerabilidade continua 

17/04/2020 Uso de versão vulnerável OpenSSL (1.0.2o–2018) Médio Reportadas ao Zoom 

17/04/2020 Uso de versão vulnerável curl (7.36.0–2014) Médio Reportadas ao Zoom 

17/04/2020 Uso de versão vulnerável libcurl (7.55.1–2017) Médio Reportadas ao Zoom 

17/04/2020 Uso de versão vulnerável libjpeg-turbo (2.0.0–2019) Médio Reportadas ao Zoom 

17/04/2020 Uso de chave fixa de criptografia (CVE-2020-11876) Incerto Sob Análise do NIST 

17/04/2020 Uso de chave fixa de criptografia (CVE-2020-11877) Incerto Sob Análise do NIST 

https://www.fitref.online/analise-de-seguranca-zoom/
https://www.fitref.online/analise-de-seguranca-zoom/
https://www.fitref.online/atualizacao-sobre-o-zoom/
https://www.techrepublic.com/article/dark-web-cybercriminals-sell-half-a-million-zoom-accounts/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/15/90-day-security-plan-progress-report-april-15/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/15/90-day-security-plan-progress-report-april-15/
https://twitter.com/_g0dmode/status/1242100415715475456?s=20
https://twitter.com/_g0dmode/status/1242131019026874369?s=20
https://www.vice.com/en_us/article/k7e599/zoom-ios-app-sends-data-to-facebook-even-if-you-dont-have-a-facebook-account
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11469
https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-11470
https://citizenlab.ca/2020/04/move-fast-roll-your-own-crypto-a-quick-look-at-the-confidentiality-of-zoom-meetings/
https://medium.com/@s3c/how-i-hacked-worldwide-zoom-users-eafdff94077d
https://www.vice.com/en_us/article/k7e95m/zoom-leaking-email-addresses-photos
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11500
https://blog.syscall.party/post/tampering-with-zooms-anti-tampering-library/
https://www.cnet.com/news/your-zoom-videos-could-live-on-in-the-cloud-even-after-you-delete-them/
https://dev.io/posts/zoomzoo/
https://dev.io/posts/zoomzoo/
https://dev.io/posts/zoomzoo/
https://dev.io/posts/zoomzoo/
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11876
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11877
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Novos recursos de seguranças 
Além de alterar diversos recursos de segurança existentes (como, por exemplo, o uso padrão de 

senhas e de salas de espera), a empresa lançou diversos recursos novos em algumas atualizações 

recentes: 

1. Remoção do ID da reunião da barra de títulos (4.6.10) 

2. Novo botão de segurança reunindo todos os recursos de segurança (4.6.10) 

3. Suporte a padronização para a criação de senhas fortes (4.6.11) 

4. Reabilitação de compartilhamento de arquivos usando outros serviços (4.6.11) 

Além disso, para usuários Pro ou Business, no dia 18 de abril a Zoom disponibilizou uma opção para 

escolher os data centers que poderão lidar com o conteúdo de suas reuniões. 

 

A Zoom está lançando atualizações semanalmente, com mais recursos por vir. A próxima está 

programada para o dia 26 de abril. 

Recomendações 
A FITRef está utilizando o Zoom pontualmente para suas aulas on-line, recomendando sempre que 

nossos alunos, professores e colaboradores instalem sempre a versão mais atual do aplicativo, 

certificando-se de desinstalar a versão antiga completamente antes dessa instalação. Esta 

recomendação procura evitar que componentes de uma versão insegura continue no sistema, 

rodando ao lado da nova versão. 

Sentimos segurança em fazer esta recomendação pois as vulnerabilidades mais graves, que abriam 

acesso aos arquivos e/ou câmeras e microfones dos usuários, já foram resolvidas. Compreendemos 

que outras instituições podem ter políticas diferentes sobre o uso do Zoom, e lembramos a todos 

que a responsabilidade final pela segurança de seus sistemas é do usuário, que pode aceitar ou não 

as recomendações de nossa (ou de outra) equipe. 

As versões mais recentes da plataforma atualmente são: 

• Android: 4.6.11 (20553.0413) 
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• iOS: 4.6.11 (20559.0413)  

• macOS: 4.6.11 (20561.0413) 

• Windows: 4.6.11 (20559.0413) 

Recomendamos sempre atualizar para a versão mais recente no site do Zoom, antes de utilizá-lo 

para reuniões, aulas ou conferências. Esta, na verdade, é uma boa prática para qualquer software 

nesta área. 

Além disso, recomendamos o uso de senhas únicas para cada site e aplicativo. Se a senha que você 

utiliza com o Zoom é igual à senha que você utiliza em outro site, isso já é uma vulnerabilidade séria 

que só você pode consertar. Outra boa prática é fazer uso do site haveibeenpwned.com, para 

conferir se o seu endereço de e-mail já foi vítima dessas intrusões. 

Estamos monitorando a situação e pesquisando alternativas que sirvam os propósitos da FITRef. 

Cordialmente, 

David Portela – vp.discente@fitref.online 

VP Assuntos Discentes / Administração / Tecnologia 

Faculdade Internacional de Teologia Reformada 

 

https://zoom.us/download
https://passwordsgenerator.net/
https://haveibeenpwned.com/
mailto:vp.discente@fitref.online

