
Principais características 
avast! Mobile Security
novo! MOBILE BACKUP  
O avast! Mobile Backup salva seus contatos, registros de chamadas, histórico 
de SMS, fotos, e outros dados insubstituíveis, para a sua conta AVAST (e, 
opcionalmente, o Google Drive) para assegurar que seus dados inestimáveis não 
sejam perdidos.

novo! GEOFENCING  
O seu telefone/tablet executa ações específicas (ex.: bloqueio, sirene, envio de 
localizaçãol), quando fora do perímetro configurado (ex.: você vai a um café e 
habilita para um perímetro de 500 metros, por isso, se alguém rouba o seu telefone 
e o leva para além deste perímetro, ele ativa suas ações específicas).

novo! APP LOCK  
Bloqueia um número ilimitado de aplicações, a fim de evitar o acesso não autorizado 
aos mesmos.

novo! PASSWORD CHECK 
Bloqueia automaticamente após 3 tentativas erradas de desbloqueio.

novo! AD DETECTOR  
Detecta anúncios e fornece informações completas sobre seus sistemas  
de rastreamento.

WIDGET DO AVAST!  
Mostra uma barra de status na área de trabalho do seu telefone, fornecendo  
um fácil acesso instantâneo ao seu aplicativo de antivírus do Android

MEDIDOR DE REDE  
Saiba quantos dados são transferidos para/de seu telefone via 3G ou via uma 
Conexão Wi-Fi. Veja as estatísticas para o dia, mês ou ano, com acesso direto  
ao Gerenciador de Aplicativos se você quiser fazer alguma mudança.

 

 
SITECORRECT
Ative a Autocorreção de URLs digitados erroneamente (e.g. goggle.com → google.
com), com opções para "redirecionamento-automático' ou 'confirmação de pedido'.

INTEGRAÇÃO COM A CONTA AVAST  
Veja o status de seus aparelhos na sua Conta avast!.

ANTIVÍRUS  
Faz varreduras a pedido em todos os aplicativos instalados e conteúdo do cartão 
de memória, bem como varreduras ao acessar aplicativos executados pela primeira 
vez. Opções para agendamento de varreduras, atualizações de definições de vírus, 
desinstalação de aplicativos, eliminar arquivos, ou relatar um falso-positivo para  
o nosso laboratório de vírus.

RELATÓRIO DE PRIVACIDADE  
Verifica e exibe direitos de acesso e intenções de aplicativos instalados, 
identificando os potenciais riscos de privacidade, para você saber quanta 
informação está realmente fornecendo para cada aplicativo.

FILTRO DE SMS/CHAMADAS 
Filtra chamadas e/ou mensagens da lista de contatos usando parâmetros  
definidos pelo(s) dia(s) da semana, e hora de início e fim. Chamadas bloqueadas  
são redirecionadas para o correio de voz, e as mensagens bloqueadas são 
armazenadas através do filtro. Também é possível bloquear  
chamadas efetuadas.

GERENCIADOR DE APLICATIVOS
Semelhante ao Windows Task Manager, ele mostra uma lista de aplicativos em 
execução e seu tamanho (MB), uso de CPU, memória utilizada, e número de tarefas 
e serviços - com a opção de parar ou desinstalar.

REQUISITOS DO SISTEMA:
Sistemas Operacionais Suportados:

Android 2.1.x Android 3.x

Android 2.2.x Android 4.x

Android 2.3.x

REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE:
Qualquer telefone capaz de executar  

um dos sistemas suportados

AWARDS:

avast! Mobile Premium
O avast! Mobile Security mantém o seu dispositivo seguro contra vírus, malware e spyware. Ele ajuda a encontrar o seu telefone 
perdido com o recurso de localização de telefone pela internet. Inúmeras opções remotas - como o bloqueio do dispositivo, limpeza 
de memória, envio de SMS, recuperação de dados, obter uma foto e/ou áudio, e muito mais - fazem dele o principal aplicativo  
de segurança para Android com capacidade anti-roubo/recuperação. 
 
Inestimáveis recursos de backup de dados, incluindo backup de contatos, SMS / histórico de chamadas, fotos, vídeo, áudio  
e aplicativos. Ferramentas simples e práticas, como medidor de rede, gerenciador/bloqueador de apps, detecção de anúncios,  
o nosso Geofencing exclusivo, e até mesmo um firewall (em telefones root) garantem o controle completo de seu telefone / tablet.



MÓDULO INTERNET
Parte do avast! WebRep, o avast! Web Shield para Android verifica cada 
URL carregada e avisa se a página está infectada  
com algum malware.

FIREWALL 
Adiciona um firewall para impedir hackers. Desabilita o acesso  
de um aplicativo à internet, quando em WiFi, 3G e redes móveis  
em roaming. Agora também é possível definir regras personalizadas  
para o firewall e ver um log detalhado do Firewall. (Funciona  
somente em telefones roteados.) 

avast! Anti-Theft
CONTROLE VIA REDE 
Controle as opções Anti-Furto do seu telefone diretamente  
do seu Portal da Web da sua conta avast!.

DISSIMULADOR DO APLICATIVO 
Depois de baixar o avast! Anti-Theft, o usuário pode escolher um nome 
personalizado para disfarçar o aplicativo (por exemplo, chamá-lo de 
"Jogo do Pinóquio"), dificultando ainda mais para os ladrões o seu 
reconhecimento e remoção.

MODO OCULTO  
Uma vez ativado o avast! Anti-Theft, o ícone fica escondido na bandeja 
do Android, não deixando nenhum áudio ou vestígio no telefone  
de destino - o aplicativo é "invisível", o que torna difícil para ladrões 
detectá-lo ou removê-lo. 

AUTOPROTEÇÃO  
A remoção é extremamente difícil para um ladrão (especialmente em 
telefones roteados), porque o Anti-Furto protege-se de desinstalações, 
disfarçando seus componentes com várias técnicas de auto-
preservação. Em telefones roteados, ele sobrevive a reinicializações 
permanentes e pode até mesmo desabilitar a porta USB do telefone.

NOTIFICAÇÃO DE MUDANÇA DE SIM-CARD 
 Se roubado e um cartão SIM diferente (não autorizado) for inserido, 
o telefone pode bloquear, ativar a sirene, e enviar uma notificação (ao 
dispositivo remoto) do novo número de telefone e sua geo-localização. 

Recursos à distância
novo! SMS REMOTO  
Envia remotamente SMS a partir do telefone.

novo! RECUPERAÇÃO REMOTA DE DADOS  
Recupera remotamente dados do telefone

novo! IDENTIFICAÇÃO REMOTA  
Tira uma foto do ladrão quando ele/ela tenta desbloquear o dispositivo 
(usando câmera frontal ou traseira, com reconhecimento de face).  Grava 
áudio, com reconhecimento de voz.

ALERTA SONORO À DISTÂNCIA 
Opção de soar um alerta sonoro ruidoso, que volta sempre ao volume 
máximo se o ladrão tentar silenciá-lo. O som da sirene pode também  
 ser personalizado (por exemplo, grave um som personalizado ou 
selecione o som a partir de um arquivo).

BLOQUEIO À DISTÂNCIA
Para proteger seus dados, o telefone pode ser bloqueado à distância e 
não poderá ser acessado novamente sem que a senha  
especificada pelo usuário seja digitada.

EXIBIÇÃO REMOTA
Envia uma mensagem personalizada para a tela de um telefone 
bloqueado ou não bloqueado (oferecendo uma recompensa pela 
devolução, por exemplo).

LOCALIZAÇÃO À DISTÂNCIA
Localiza o telefone à distância por GPS, WiFi ou redes móveis, para 
máxima precisão. Pode localizar uma vez ou continuamente (O GPS  
 pode ser auto-ativado em todos os telefones root ou telefones não root  
do Android 1.6 ao 2.2).

LIMPEZA DE MEMÓRIA À DISTÂNCIA
Ativa à distância uma limpeza completa e permanente de todos  
os dados do telefone (ex: contatos, registro de chamadas, SMS/MMS, 
histórico do navegador, apps, contas de email), incluindo a limpeza física 
e confiável de todos os cartões de memória (a partir do Android 2.2 - 
com funcionalidade limitada em versões mais antigas).

CHAMADA À DISTÂNCIA
Faz o telefone ligar para você com a tela escurecida, para que os ladrões 
não percebam. Dessa forma você pode escutar o que se passa ao redor 
do seu telefone.

ENCAMINHAMENTO À DISTÂNCIA
Ativa/desativa a opção de encaminhar ou copiar os dados de chamadas 
 e/ou mensagens SMS para outro dispositivo. Os dados de chamadas 
vão para o dispositivo remoto, mas não a chamada em si. Entretanto,  
as mensagens SMS são encaminhadas de forma completa (com cópias 
"CC" também para o dispositivo original).

NOTIFICAÇÃO DE "PERDA" 'A DISTÂNCIA
Envia um comando de "perdido" para ativar as mesmas ações que no caso 
de troca do cartão SIM (por ex., bloqueio do telefone, alerta sonoro ou 
bloqueio do USB). O comando "encontrado" desativa o comando "perdido".

ENVIO DE SMS À DISTÂNCIA
Ativa o telefone à distância para enviar um SMS a outro telefone. Assim,  
se você esquecer o telefone em algum lugar, ainda poderá responder 
 a chamadas recebidas ou a mensagens SMS.

REINICIALIZAÇÃO À DISTÂNCIA
Reinicia o telefone através de comando SMS, que bloqueará o telefone  
e pedirá o código PIN do cartão SIM. (Funciona somente em telefones 
roteados.)

HISTÓRICO À DISTÂNCIA
Consulta o registro de chamadas, contatos e mensagens SMS  
à distância (sendo que cada um é encaminhado como uma mensagem 
SMS separada, mas que pode ser filtrada).

NOTIFICAÇÃO DE POUCA CARGA NA BATERIA
O telefone pode enviar a notificação de pouca carga na bateria  
para um dispositivo secundário.

ALTERAR CONFIGURAÇÕES À DISTÂNCIA
Todas as configurações do Anti-Theft podem ser alteradas á distância.

 
Para ver uma lista completa dos detalhes dos produtos, por favor, 
visite: www.avast.com
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