
CAIS-Alerta [23/02/2019]: Vulnerabilidades no CMS Drupal (CORE) - Atualização 

 

Prezados, 

 

O CAIS publicou no dia 22 de Fevereiro de 2019 um alerta sobre 

vulnerabilidades no CMS Drupal (CORE). 

A vulnerabilidade se refere à possibilidade de execução de código 

malicioso em alguns tipos de campo que não sanitizam adequadamente os dados 

de fontes que não são de formulários. 

 

DESCRIÇÃO 

Nessa atualização, salienta-se que a vulnerabilidade também pode ser explorada 

caso o módulo principal do Web Service RESTful esteja habilitado e permitindo 

requisições GET, anteriormente os desenvolvedores acreditavam que a 

vulnerabilidade só poderia ser explorada para requisições PATCH e POST. 

No momento da publicação deste alerta, foram identificados códigos de 

exploração para a vulnerabilidade identificada. 

 

 

SISTEMAS IMPACTADOS 

 

Sistemas utilizando Drupal. 

 

 

VERSÕES AFETADAS 

 

Versão 8.6.x e todas as versões anteriores. 

Versão 7 que utilizam os módulos RESTful e JSON:API. 

 

 

CORREÇÕES DISPONÍVEIS 

 

Atualizar a versão do CMS Drupal para a versão mais recente disponibilizada 

pelos desenvolvedores - 8.6.10 para versões 8.6.x e 8.5.11 para versões 8.5.x 

e anteriores. 

 

Para sistemas que utilizam o Drupal 7, é suficiente atualizar as 

versões dos Web Services RESTful para a 7.x-2.8, JSON 1.x para a 8.x.1-25 e 

JSON 2.x para a 8.x-2.3. 

 

 

IDENTIFICADORES CVE (http://cve.mitre.org) 

 

CVE-2019-6340 

 

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-6340 

https://www.drupal.org/sa-core-2019-003 

https://www.drupal.org/psa-2019-02-22 

https://www.securityfocus.com/bid/107106/exploit 

https://www.drupal.org/project/restws 

https://www.drupal.org/project/restws/releases/7.x-2.8 

https://www.drupal.org/project/jsonapi 

https://www.drupal.org/node/3034433 

https://www.drupal.org/node/3034431 

 

O CAIS recomenda que os administradores mantenham seus sistemas e aplicativos 

sempre atualizados, de acordo com as últimas versões e correções oferecidas 

pelos fabricantes. 

 

Os alertas do CAIS podem ser acompanhadas pelas redes sociais da RNP. Siga-

nos! 

Twitter: @RedeRNP 

Facebook: facebook.com/RedeNacionaldeEnsinoePesquisaRNP. 

 

Atenciosamente, 

 

CAIS/RNP 
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