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COMO SE 
LIVRAR DE
MALWARES?

 



Seja qual for o dispositivo usado, seja um computador ou um dispositivo
móvel, a protecção contra o malware é necessária para que possa
garantir a integridade dos dados da sua empresa. Contudo, será que
sabe do que se trata? Sabe como é que pode eliminá-lo? De modo a
ajudá-lo, iremos abordar este tema no presente eBook.

De um modo geral, o malware é
um software malicioso, criado de
modo a provocar danos no seu
dispositivo. Ou seja, se ele for
infectado, poderá detectar
lentidão ou, em casos mais
graves, irá deixar de funcionar
por completo.
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O QUE É UM MALWARE?

Os malwares podem entrar nos dispositivos de diversas formas. As mais
comuns envolvem os anúncios infectados ou os hiperlinks ou anexos
num e-mail.

Caso o malware não seja eliminado, além de poder danificar o seu
dispositivo, poderá ver os seus dados roubados e expostos na Internet.

COMO É QUE O SEU DISPOSITIVO PODE

SER INFECTADO POR UM MALWARE?



TIPOS DE MALWARE
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Worm: replicam-se um computador para o outro. Disseminam—se
pelas redes, explorando as vulnerabilidades de cada dispositivo;

Adware: presentes nos anúncios de publicidade. Por norma estão
presentes quando aceita um download acidental através de pop-ups
ilegítimos;

Spyware: é um termo geral para programas diversos como o adware,
riskware e cavalos de Troia. Tem como principal função vigiar as suas
atividades online, vendo quais são as teclas que mais usa para tentar
colectar os seus dados pessoais;

Vírus: malware capaz de se autorreplicar e de se disseminar pelo
sistema operativo do dispositivo;

Bots: criados para realizar operações automaticamente,
nomeadamente varrer e recolher dados pessoais;

Ramsomware: bloqueia o acesso do dispositivo ou mantém os
arquivos reféns até receber um resgate;

Tal como noutras áreas, existem diversos tipos de malware e,
consequentemente, diferentes comportamentos. Nesse sentido, é
importante saber quais são os que existem e saber como é que pode
prevenir.
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Rootkit: programa usado para evitar que os criminosos sejam
dectados ao obter acesso não autorizado a um dispositivo;

Cavalo de Troia (trojan): malware que se disfarça de arquivo comum
para realizar acções nocivas num computador.

Ciente de todos os riscos que corre, é muito importante que aposte num
antimalware. Deste modo, conseguirá manter não só os seus dispositivos
seguros como a sua rede e os dados que nela circulam.

Além de detectar, este malware ajuda a melhorar o desempenho do seu
PC e a manter a sua privacidade. Tudo depende do pacote escolhido.
Seja qual for, estamos a falar do líder em cibersegurança,
proporcionando as melhores soluções de prevenção, detecção e
resposta a ameaças em todo o mundo. Onde é que poderá encontrá-lo?
Na ETIC! Contacte-nos hoje para obter todos os detalhes ou
esclarecimentos às suas dúvidas.

CONTE COM O BITDEFENDER PARA

ELIMINAR OS MALWARES



Somos uma empresa angolana de Tecnologia da
Informação. Fundada em 2013, nossa estrutura e
equipa estão presentes no próprio país, o que nos
possibilita prestar serviços de forma ágil e
acessível.

Temos extensivo know-how em projetos de missão
crítica e alta disponibilidade, além de contar com
uma rede global de parcerias e representações de
alto nível. 

Estamos prontos para garantir a operação
ininterrupta do seu negócio com o que há de mais
avançado em TI. Fale connosco:

S O B R E  A  E T I C

+244 930 541 514
 comercial@etic.co.ao
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