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Avast Free Antivírus
Proteção leve e avançada que não deixará seu computador lento. O Avast Free Antivírus foi reformulado para 

ser ainda mais leve e fácil de usar. Ele possui a tecnologia CyberCapture de última geração, que localiza e 

interrompe a execução de arquivos desconhecidos, assim como um Wi-Fi Inspector aprimorado, que identifica 

ainda mais pontos fracos em seu roteador. Ele também traz o SafeZone, o navegador mais seguro do mundo, e 

um Modo Game, que desativa verificações e atualizações em segundo plano para otimizar o desempenho dos 

seus jogos.
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Requisitos do sistema: 

Windows: 

Processador Pentium 4, 256 MB 

RAM,

2 GB de espaço livre no disco rígido

Microsoft Windows XP SP3/Vista/ 

7/8/8.1/10 (32/64 bits)

Certificação:

Avast Free Antivírus

Características principais do Avast Free 
Antivírus

PROTEÇÃO

CyberCapture
Escaneie arquivos desconhecidos para detectar e eliminar as ameaças mais 

recentes de malware.

Antimalware poderoso
Com dezenas de microatualizações invisíveis a cada hora, nossos 

escaneamentos leves localizam ainda mais ameaças, mais rápido do que 

nunca.

Módulo Comportamento
Monitora seus programas em tempo real e identifica comportamentos 

estranhos de aplicativos para protegê-lo contra possíveis ameaças.

Modo Passivo
Aproveite os escaneamentos e recursos poderosos do Avast mesmo com 

outro antivírus instalado.

 

Software Updater
Atualize as versões antigas de seus programas para evitar vulnerabilidades 

na segurança do computador.

Wi-Fi Inspector
Procure vulnerabilidades no seu roteador e corrija-as, garantindo a 

segurança da rede.

Antispam
Deixe os spams irritantes e perigosos longe da sua caixa de entrada.

Escaneamento de HTTPS
Procure malware e ameaças em sites com HTTPS sem deixar sua navegação 

lenta.

PRIVACIDADE

Navegador SafeZone
Explore a internet com segurança e sem anúncios usando o navegador mais 

seguro do mundo.

Avast Senhas
Proteja suas informações de login e preencha-as automaticamente em todos 

os seus aparelhos usando este poderoso gerenciador de senhas.

DESEMPENHO

Modo Game
Jogue sem parar — interrompa os processos em segundo plano e as 

notificações que poderiam atrapalhar seus jogos.

Browser Cleanup
Apague o histórico de download do navegador para que seus hábitos de 

navegação continuem privados.

Tecnologia Smart Scan
Verifique e corrija todos os problemas de desempenho e segurança do seu 

computador com apenas um clique.

Integração ao Meu Avast
Controle e gerencie a proteção de todos os seus aparelhos direto na sua 

conta Avast.

Certificado para Windows 10
Avast é compatível com Windows 10, além de versões mais antigas do 

sistema operacional Windows.

RECURSOS
AVAST FREE  
ANTIVÍRUS

AVAST PRO  
ANTIVIRUS

AVAST INTERNET  
SECURITY

AVAST  
PREMIER

Antivírus e Antispyware

CyberCapture

Escaneamento de HTTPS

Wi-Fi Inspector

Browser Cleanup

Navegador SafeZone

Real Site

Anti-spam

Firewall

Data Shredder
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