
Internet Security

Mais de 400 milhões de usuários alimentam 
nossos algoritmos de aprendizado de 

máquina para criar a maior rede de detecção 
de ameaças com análise de comportamento 
que mantém até o desconhecido afastado.

Tudo que você espera do Internet Security 
e um pouco mais. Firewall? Positivo. 

Antispam? Imobilizamos as fraudes. Sites 
falsos? Nem pensar.

Isole suas fotos e arquivos mais pessoais da 
ameaça crescente do ransomware, garantindo 

que esses arquivos protegidos não possam 
ser criptografados sem sua permissão.

Não é o seu antivírus ordinário Ultrapassando suas expectativas Novo Módulo Ransomware

A segurança online redefinida



Recursos
AVAST PRO ANTIVIRUS AVAST INTERNET SECURITY

Escaneamento Inteligente
Um escaneamento localiza todas essas pequenas falhas que permitem a entrada de malwares, desde senhas inseguras até 
complementos suspeitos e softwares desatualizados.

PROTEÇÃO PARA PC

Antivírus
Análises inteligentes detectam e bloqueiam vírus, malware, spyware, ransomware e phishing.
Módulo Comportamento
Protege contra ameaças “zero-segundo” e ransomware, identificando padrões de comportamento suspeito.
CyberCapture
Isola arquivos desconhecidos para analisá-los na nuvem e informa se eles são seguros.
Real Site
Protege contra sites falsos que roubam suas informações e credenciais bancárias.
Sandbox 
Teste e brinque com arquivos suspeitos em um ambiente seguro antes de permitir que eles sejam executados em seu computador.
Modo Game
Coloque automaticamente notificações em espera para aproveitar ao máximo suas sessões de jogos.
AntiSpam
Evite que spam e outros conteúdos malignos cheguem através de e-mail.
Firewall
Segurança essencial que monitora e controla o que entra e sai do seu computador.
Módulo Ransomware
Impeça que aplicativos não confiáveis alterem, excluam ou criptografem suas fotos e arquivos.

PROTEÇÃO ALÉM DO SEU PC

Verificador de Wi-Fi
Detecta automaticamente pontos fracos em sua Wi-Fi doméstica para manter os hackers afastados. .
Atualizador de Software
Mantém seus outros softwares atualizados e corrige vulnerabilidades e melhora o desempenho.
Passwords
Bloqueie todas as suas contas com uma senha segura. Criaremos novas senhas que você pode usar para entrar com segurança
Navegador SafeZone 
Navegue e compre com segurança sem alterar suas configurações. Vem com todos os recursos de privacidade e segurança necessários.
Suporte dentro do produto
Envie-nos uma mensagem diretamente do seu produto que entraremos em contato assim que pudermos.
Disco de Recuperação 
O backup definitivo: Crie uma imagem do Disco de recuperação em um CD ou unidade USB para reiniciar um computador infectado 
demais para reiniciar.
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Windows: 
Processador Pentium 4, 256 MB de RAM  |  2 GB
de espaço em disco rígido livre Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 bit)

Requisitos do sistema:


