
REQUISITOS DO SISTEMA: 

PC: 
Processador Pentium 4, 256 MB RAM,
100 MB de espaço livre no disco rígido
Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1/10  
(32/64 bits)

Avast Cleanup 
Quanto mais você usar seu PC, mais cheio ele ficará de arquivos residuais, dados inúteis, aplicativos que você não usa e dados acumulados 

pelo navegador. Assim você acaba sem preciosos bytes que poderiam ser usados para armazenar fotos, jogos, filmes e muito mais. Livre 

seu PC da ameaça do acúmulo de dados usando o Avast Cleanup, a maneira mais rápida e segura de deixar seu PC como novo. Com 

as funções de limpeza, otimização e agendamento, você pode aumentar o espaço livre do PC, melhorar seu desempenho e remover 

aplicativos potencialmente perigosos.

ENCONTRE OS ARQUIVOS INÚTEIS 
 Grande parte do seu espaço livre é  ocupada por arquivos inúteis como 
distribuições de software, arquivos temporários, pacotes de drivers, registros do 
sistema e muito mais. Ao remover esses arquivos você pode liberar espaço para 
armazenar um filme inteiro! 

LIMPEZA PESADA PARA O NAVEGADOR
Remova o histórico de navegação e de download para apagar sua presença online, 
mas não pare por aí:  Você também pode remover elementos como o cache, os 
cookies comuns e os de rastreamento (espiões que fornecem seus dados de 
navegação para anunciantes) do navegador.  

LIMPE SEU PC AUTOMATICAMENTE
Por que você não deixa o trabalho por nossa conta? Agende tarefas no Cleanup para 
que façamos uma bela limpeza no seu PC mensal, semanal ou mesmo diariamente, 
para que ele apresente o melhor desempenho possível. 

REDUZA O TEMPO DE INICIALIZAÇÃO
Ao ajustar as configurações, adiando ou desativando os aplicativos que são abertos 
durante a inicialização do computador, ela pode ser ainda mais rápida 

REMOVA COMPLEMENTOS E MECANISMOS DE BUSCA
Se seu navegador tiver um complemento com má reputação ou um mecanismo de 
busca em que você não confia, identifique e remova esses elementos problemáticos 
e substitua-os por alternativas mais confiáveis. 

LIMPEZA DO REGISTRO, AO SEU DISPOR 
O registro é um dos elementos mais importantes do seu PC. Cuide bem dele 
aplicando uma boa limpeza e ainda libere espaço.

SEU PC NA MELHOR FORMA
Alguns aplicativos não pensam no que é melhor para você. Desative esses aplicativos 
questionáveis para deixar seu PC mais seguro e com um desempenho melhor. Para 
aumentar a agilidade e melhorar ainda mais o desempenho do PC, você também pode 
ajustar as configurações do sistema.

MANTENHA SUA LIMPEZA, EM TEMPO REAL
Quando você desinstala um programa, ele geralmente deixa para trás 
arquivos residuais que não precisam ficar na sua máquina. O Cleanup detecta 
automaticamente esses arquivos irritantes e os remove antes que eles se acumulem.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Avast Cleanup é compatível com o Windows 10.

COMPATÍVEL COM O WINDOWS 10



RECURSOS AVAST CLEANUP
GRATUITO

AVAST CLEANUP 
PREMIUM

Limpeza do cache do navegador

Gerenciador de complementos e mecanismos de busca

Remoção de cookies de rastreamento

Remoção de outros tipos de cookies

Limpeza do histórico de navegação e download

Remoção inteligente de arquivos inúteis

Remoção de aplicativos perigosos

Otimizador do sistema

Otimizador do registro

Inicialização mais rápida

Monitoramento em tempo real

Limpeza agendada

COMPARE AS VERSÕES DO AVAST CLEANUP:

PARCEIRO LOCAL AVAST:

CERTIFICAÇÃO:

AVAST Software s.r.o. 
 
www.avast.com 
twitter.com/avast_antivirus 
facebook.com/avast
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