
avast! Free Antivirus
avast! Free Antivirus 2014 continua o nosso legado como o provedor de segurança mais confiável do mundo. Toda a família avast! 
2014 conta com um antivírus inteligente com a tecnologia Dynagen que - com a ajuda da nossa CommunityIQ - alimenta centenas  
de micro atualizações diárias para o seu computador em tempo real, para detectar os novos malwares de forma mais rápida. Além 
disso, você pode corrigir os problemas atuais instantaneamente, sem desinstalar a sua proteção corrente. A nossa solução trabalha 
lado a lado do seu produto atual para detectar os malwares que os outros não conseguem.

Mais rápido
melhorado!  deseMpenho
O mecanismo de verificação foi otimizado para permitir varreduras mais rápidas  
de arquivos EXE - duas vezes mais rápido, enquanto examina conteúdo de texto  
(como páginas da web e documentos) chega a ser até 10 vezes mais rápido.

melhorado!  atualizações por streaM contínuo
Todos os dias, pelo menos 250 micro atualizações das definições de vírus (do tamanho 
de uma simples mensagem de texto, a cada 3-5 minutos) garantem a proteção  
em tempo real contra “ameaças do dia zero”.

melhorado!  instalação
Já reduzimos drasticamente o tamanho do arquivo de instalação pela metade,  
por isso o avast! é baixado/instalado de forma muito mais rápida. E o processo  
de instalação foi simplificado para um clique - sem problemas. O instalador on-line  
garante que você sempre instale a última versão do avast! assim você não precisa  
se preocupar em atualizá-lo logo após a instalação.

Mais ágil
novo!  design da interface de usuário (ui)
Após o sucesso da interface anterior do avast!, ouvimos o feedback da nossa comuni-
dade e melhoramos ainda mais esta experiência. Nós simplificamos a navegação e os 
botões e reorganizamos as configurações em um lugar simples.

melhorado!  Módulos de proteção
Na versão 2014, redefinimos o número de módulos de proteção para três - Módulo  
de arquivos, Módulo de rede e Módulo de Correio O Módulo de Rede contém Proteção 
de Rede e a funcionalidade do Módulo de Script, enquanto o Módulo de Arquivos contém 
Mensagens instantâneas e a funcionalidade do Módulo P2P. Reduzir o número de módulos 
faz com que essas importantes funções sejam mais fáceis de usar o que simplifica  
a forma como todas as camadas de blindagem se comunicam.

Más eficaz
novo!  navegar de forMa segura e privada
Adicionamos um recurso Do Not Track que bloqueia sites rastreadores que não  
aderem ao típico Do Not Track padrão. Isso significa que nós bloqueamos as empresas 
de rastrear o seu comportamento on-line e de coletar suas informações pessoais  
por trás de suas costas, e também bloqueia anúncios direcionados que podem seguí-lo 
ao redor da web. A nova interface simples indica a presença de malwares nos sites  
e previne phishing enquanto você navega na web. E você pode ver facilmente como  
os outros têm classificado a reputação do site, bem como classificá-los você mesmo 
(pela adição de um polegar para cima ou polegar para baixo).

novo!  análise da nuveM 
Melhoramos recursos de análise na nuvem e análise crowdsourcing de itens suspeitos. 
Isto inclui um novo mecanismo otimizado para o recolhimento de dados de nossos 
sensores. Agora os arquivos passam por várias camadas de técnicas de detecção, onde 
são examinados a procura de códigos, comportamento ou instruções suspeitas. O novo 
algoritmo usa tecnologia de inteligência artificial para aprender o que é suspeito, através 
das análises anteriores, e usa esse conhecimento para detecções futuras. 
 
novo!  deepscreen
Nova tecnologia DeepScreen faz com que o avast! 2014 tome decisões mais inteligentes 
sobre os arquivos novos ou desconhecidos. DeepScreen, que é o sucessor do recurso 
AutoSandbox, foi atualizado com algumas novas tecnologias, como a tradução binária 
dinâmica e Dynagen. Dynagen gera dinamicamente atualizações de assinatura  
de comportamento malicioso com base em tecnologia de inteligência artificial.
 
novo!  Modo hardened (whitelisting)
O Modo Hardened basicamente pára aplicativos não adicionados à lista branca (modo 
agressivo) ou de baixa classificação (modo moderado) de serem executados. Ele remove 
a responsabilidade do usuário e executa automaticamente. Ele pode ser ajustado  
em Configurações, localizado na guia Antivírus na barra de menu à esquerda. 

RECuRSOS PRINCIPAIS - AvAST! FREE ANTIvIRuS

requisitos do sisteMa:

pc: 
Processador Pentium 3, 128 MB RAM,  
600 MB de espaço livre no disco rígido 
Microsoft Windows XP SP2/ vista/ 7/ 8/ 8.1 
(32/64 bit)



features avast! free  
antivirus

avast! pro  
antivirus

avast! internet  
security avast! preMier

Motor Antivírus

Limpador do Navegador

Software Updater*

Plugins de segurança on-line**

Rescue Disk

Modo Hardened

avast! SafeZone

Firewall

Antispam

AccessAnywhere

Shredder de Dados

COMPARE COM OS NOSSOS OuTROS PRODuTOS:

certificação:

outros recursos
novo!  rescue disk
avast! 2014 permite criar uma imagem da sua instalação avast! e a salva em um dispositivo 
de memória uSB, CD ou DvD. Dessa forma, se alguma coisa desagradável acontecer 
com o seu PC, você tem uma forma de executar o avast! para limpar e restaurar  
o seu PC ao normal.
 
melhorado!  integração coM a conta avast
Controla e gerencia todos os dispositivos protegidos na sua Conta Avast! diretamente 
do avast! 2014. Agora, a sua Conta Avast! está perfeitamente integrada na interface  
do usuário permitindo a gerenciamento de todos os seus dispositivos que executam  
o avast!

ADVANCED+A

D Y N A M I C
PROTECTION TEST

CERTIFIED

P A R T N E R

parceiro local avast!

avast software s.r.o. 
trianon office building
budějovická 1518/13a 
140 00 praha 4
czech republic 

telefone 
fax

internet
twitter

facebook

+420 274 005 666 
+420 274 005 889
www.avast.com
twitter.com/avast_antivirus
facebook.com/avast

avast! é uma marca registada da AvAST Software s.r.o.  
Todas as outras marcas e produtos são marcas registradas  
dos seus respectivos proprietários. 
Copyright © 2014 AvAST Software s.r.o. Todas as informações sobre 
o produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

25 anos  
no negócio,  

o software de segurança  
mais confiável do mundo - 
agora protegendo cerca  
de 200 milhões de pcs,  

Macs e androids.

*Modo Manual no avast! Free Antivirus | Modo automatico no avast! Pro Antivirus/avast! Internet Security | Modo silencioso no avast! Premier  **Características do Antiphishing, Do Not Track, e Site Correct

coMpatível coM windows 8.1


