
Avast Free Mac Security
Rápido, design funcional, operação em tempo real e fácil de usar. As mesmas razões porque as pessoas compram computadores Mac 

também se aplicam ao nosso Avast Free Mac Security. Os Macs eram mais imunes às ameças de malwares no passado, agora com a sua 

crescente popularidade e com uma fatia maior do mercado  eles se transformaram em novos alvos para os hackers. Agora você pode ter 

certeza de que nenhum vírus tirará o seu controle.

ANTIVIRUS E ANTI-MALWARE
Nós continuamos a melhorar o antivírus e anti-malware mais confi ável do mundo 
para melhor protegê-lo. Utilizando atualizações de segurança do tamanho de uma 
mensagem de texto, distribuimos atualizações várias vezes por hora para mantê-lo 
completamente atualizado.

ESCANEADOR DE MALWARE TOTALMENTE CUSTOMIZADO
Verifi que seu computador por virus, malware e Programas Potencialmente Indesejados 
(PUPs) ao analizar o conteúdo dos arquivos. Você pode escanear seu sistema inteiro, 
incluíndo backups, drives removíveis e drives de rede, ou especifi car quais arquivos e 
pastas devem ser escaneados.

QUARENTENA
Isole com segurança arquivos e impeça eles de continuar rodando, sem afetar a 
performance do computador. Todas as ameaças detectadas pelo escaneamento e 
pelo módulo do sistema são removidos para o Virus Chest. Arquivos incorretamente 
classifi cados como ameaças podem sempre ser restaurados.

MÓDULO ARQUIVOS
Escaneia arquivos e aplicativos automaticamente para impedi-los de rodar ou abrir 
quando algo suspeito for detectado. Downloads do arquivo de compartilhamento e 
programas de mensagens instântaneas também são escaneados automaticamente.

MÓDULO EMAIL
Escaneia mensagens de e-mail recebidas e seus anexos em busca por vírus e os marca 
como limpo ou infectado. Anexos de Malware são removidos antes das mensagens 
serem enviadas. Você pode permitir escaneamentos de conexões a servidores seguros 
ou excluir servidores de e-mail confi áveis do escaneamento para otimizar a velocidade 
da conexão. 

MÓDULO INTERNET
Proteja-se de websites hackeados e contaminados com scripts maliciosos e arquivos 
infectados sem desacelerar sua navegação na internet. Web Shield proporciona 
proteção contínua e em tempo real.

ESCANEANDO A SEGURANÇA HTTPS
Web Shield pode também escanear conexões criptografadas e escanear páginas 
HTTPS prevenindo quase 2 milhões de usuários de baixarem malware de websites 
"seguros" e infectados a cada mês. Você se mantém protegido porque as conexões 
HTTPS continuam criptografadas assim como antes do escaneamento. Sites seguros 
e confi áveis como os dos seus bancos podem ser excluídos do escaneamento HTTPS.

INTEGRAÇÃO COM A CONTA AVAST
Gerencie todos os seus dispositivos protegidos com o Avast Free Mac Security usando 
o console do My Avast Account. Aqui você pode verifi car o estado do seus dispositivos 
e adicionar novos. Você pode também ganhar pontos, produtos grátis e atualizações 
ao recomendar amigos e usar o produto.

ONLINE SECURITY PLUGIN
Usuários do Chrome e Firefox podem usar esta comunidade, o website de reputação 
e a classifi cação de plugin que informa sobre sistes de phishing para mostrar a 
classifi cação do website ao lado dos resultados de busca, e automaticamente corrigir 
erros de digitação de URLs para direcioná-lo a sites ligitimos.

Para ver todos os detalhes dos produtos, por favor visite: www.avast.com

REQUISITOS DO SISTEMA:

SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS:
Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard)
Mac OS X 10.7.x (Lion)
Mac OS X 10.8.x (Mountain Lion)
Mac OS X 10.9.x (Mavericks)
Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE:
64-bit Intel-based Mac
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