
Características do Antivírus - Versão Grátis(Free), Profissional(paga) e Aplicativos de Proteção de uso 

na Internet(Internet Secury) 
 

Observe a Tabela abaixo: 
 

Características dos Antivírus 

Funcionalidades 
Free 

Antivírus 
Pro 

Antivírus 
Internet 
Secury 

Bloqueia vírus e spyware Sim Sim Sim 

Assistência de um 'geek' amigo Sim Sim Sim 

Protege compras e serviços bancários No Sim Sim 

Permite-lhe navegar na web virtualmente Não Sim Sim 

Executa os programas de risco de forma virtual Não Sim Sim 

Bloqueia ataques de hackers Não Não Sim 

Protege os seus dados pessoais Não Não Sim 

Protege sua identidade Não Não Sim 

Para os spams irritantes Não Não Sim 

Bloqueia fraudes tipo phishing Não Não Sim 
 

A segurança da informação que você usa, transmite ou confia por meio do seu computador ou qualquer outro 

dispositivo computacional está relacionado com a maneira, método ou comportamento realizado – Engenharia 

Social(compreende a inaptidão dos indivíduos manterem-se atualizados com diversas questões pertinentes a 

tecnologia da informação, além de não estarem conscientes do valor da informação que eles possuem e, 

portanto, não terem preocupação em proteger essa informação conscientemente). 
 

A versão do Antivírus ela é suficiente quando está Atualizada e você usa o seu meio computacional dentro dos 

limites para os quais foram desenvolvidos como descritos em seguida: 
 

Versão do Antivírus Grátis(Free) – Trata do Bloqueia de vírus e spyware e tem a colaboração de indivíduos 

Geek (Geek é uma grupo de colaboradores com foco em tecnologia e também é grupo agregador de conteúdo 

livre.) e suas atualizações quanto ao programa ou base das vacinas podem ocorrer tardio. 
 

Versão do Antivírus Profissional(Paga) – Trata do Bloqueia de vírus e spyware, protege compras e serviços 

bancários, permite-lhe navegar na web virtualmente com segurança, executa os programas de risco de forma 

virtual, mas não tem proteção completa de Bloqueio aos ataques de hackers, dos seus dados pessoais, da sua 

identidade, dos spams irritantes e não Bloqueia fraudes tipo phishing(termo oriundo do inglês (fishing) que quer 

dizer pesca, é uma forma de fraude eletrônica, caracterizada por tentativas de adquirir dados pessoais de 

diversos tipos de usuários desavisados ou inexperientes.). 
 

Versão do Antivírus com Internet Secury(Paga ou mesmo Grátis) – Cuida do tratamento de todas as 

funções existentes e não atendidas nas versões anteriores. Digo que é a melhor versão por ser completa em suas 

funcionalidades. O que se tem a observar que este tipo de versão, ao ser instalado no dispositivo computacional, 

necessita de um prévio preenchimento de filtros que serão usados para o tratamento das verificações constantes. 

Então é necessária bastante atenção ao preenchimento destes filtros de forma a refletir o comportamento do 

usuário quanto ao Sistema Operacional, no uso de e-mails, na visita as redes sociais, e na navegabilidade dos 

sites da Web. A má configuração deste Antivírus poderá não somente bloquear quem está tentando invadir a 

sua privacidade e ao mesmo tempo poderá lhe impedir de usar o seu dispositivo computacional com agilidade, 

conforto e segurança. 
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