
Verificando MD5  
Segue exemplo para baixar o programa “notepad++” existe a possibilidade de verificar o seu HASH seja 
em SHA-1 ou MD5. 
 
Clicar na opção “verificar paranoia”...kkkk 

Segue a lista dos valores do HASH para  o arquivo  a ser baixado. 
Como exemplo estaremos verificando o valor para o arquivo MD5 npp 7.5.7.Installer.exe 
Copiamos o respectivo HASH: 7a9ba385da7f822ce43137c0e0043d83 npp.7.5.7.Installer.exe 

Arquivo baixado, veja o nome do mesmo e 
procure seu respectivos HASH. 

050c61f65800f04ca272513e8e466eef npp.7.5.7.Installer.x64.exe  
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Com o programa calcularemos o nosso HASH MD5. 
1- Clicar no “Botão” <Upload> 
2- Escolhemos o arquivos “baixado” 
3- Gerará o HASH MD5 para o arquivo 
 

Conferindo os valores HASH MD5. 
1- Copiar o HASH MD5 fornecido pelo fabricante do “notepad++” 
2- Colar o valor do HASH MD5 no label “Hash Ori” 
3- Clicar no botão <Verificar> 
 
OBS: Pode ser que o HASH informado esteja com caracteres minúsculos, não tem 
problema uma vez pressionado o botão <Verificar> ele deixara todos os caracteres em 
maiúsculos. Realizando a verificação posteriormente. 
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Verificação executada 
 
Como pode verificar o resultado esta OK!, significa que o HASH fornecido pelo 
fabricante exatamente igual ao HASH que o programa calculou. Isto significa que o 
arquivo esta integro (lembrando que o fabricante mesmo assim pode inserir um 
malware calcular o HASH e fornecer um arquivo infectado), ou seja, mesmo assim 
importante considerar instalações em ambiente de “testes” de forma a verificar se 
contem, vírus ou malwares. 
 
Independente se o fabricante e “Mau Caráter” o HASH fornecido da entender que ele esta 
publicando um software ”Integro” caso você baixe este arquivo de outro servidor ou 
provedor de software o HASH deve ser o mesmo, caso contrario significa que o software 
foi alterado (inserindo por exemplo código malicioso). 
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Verificação Online 
 
1- Ir no endereço: www.thegoatblog.com.br 
2- Clicar no “Modulo – Security Links” no link <MD5 Online> 
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3- Clicar no botão <Browse> e apontar para arquivo desejado (como exemplo estaremos 
apontando para o arquivo executável (.exe) do programa MD5 para Desktop. 
4- O sistema realiza o calculo de MD5 fornecendo o valor:  

61327101041af809fa3a88d394ca16fb 

 

61327101041af809fa3a88d394ca16fb este valor deve ser igual ao fornecido pelo 
fabricante ou desenvolvedor. 
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Abrindo o arquivo fornecido pelo desenvolvedor verificamos que o valor calculado e 
o fornecido são iguais. 

No arquivo (.txt) publicado no site do desenvolvedor informa: 
 
HASH MD5 DO ARQUIVO EXECUTAVEL: 61327101041AF809FA3A88D394CA16FB 
HASH USANDO APLICATIVO ONLINE:     61327101041af809fa3a88d394ca16fb 

CONFERINDO USANDO APLICATIVO DESKTOP 
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