Lean, powerful anti-malware for the Android device
As pessoas em quem você confia para proteger o
seu computador agora protegem o seu dispositivo
Android. Malwarebytes Anti-Malware Móvel
protege sua identidade e dados pessoais onthe-go. Então, você e seu smartphone ou tablet
Android estão a salvo de malware, aplicativos
infectados e vigilâncias não autorizadas. Onde
quer que esteja. Onde quer que você vá.

Características e benefícios
Anti-Malware/Anti-Spyware
Detecta e elimina spyware, Trojans, vírus e
worms em tempo real para garantir que a sua
identidade pessoal e os seus dados estão
protegidos. Verifica arquivos do celular e
arquivos armazenados no cartão SD externo para
uma cobertura completa. (Você também tem a
opção de desativar a proteção em tempo real, se
desejar.)
Verificação Programada
Verificações automáticas programadas, então
mesmo se você esquecer, Malwarebytes AntiMalware móvel não esquecerá.
Atualização Automática do Banco de dados
Atualiza o banco de dados de ameaças
automaticamente, então a sua segurança nunca
estará desatualizada. Você pode atualizar seu
banco de dados através de uma rede Wi-Fi para
reduzir o uso de dados.
Gerenciador de Privacidade
Identifica as informações pessoais que cada
aplicativo pode acessar de modo que você
pode desinstalar ou alterar as configurações
de aplicativos que podem representar um
risco inaceitável para a sua privacidade. Estas
categorias incluem aplicativos que:

• Pode custar-lhe dinheiro (acesso a serviços
prêmios)
• Rastrear Localização
• Ter acesso à rede (acesso à Internet)
• Ler informações pessoais (acessar sua lista
de contatos, números de telefone, histórico
de navegação)
• Acessar as configurações de segurança
(acessar seus Números de identificação
pessoal e códigos de acesso)
• Acessar seu Calendário
• Monitorar Chamadas (gravar suas chamadas
de telefone)
• Acessar mensagens de texto (ler suas
mensagens de texto)
• Acessar Armazenamento (pode gravar e ler
arquivos em memória)
• Acessar Contas (acessar contas de sistemas
adicionados, incluindo contas do Google)
• Controlar Hardware (acessar seu hardware,
incluindo, mas não limitado a, câmera e
adaptador NFC)
Auditoria de Segurança
Identifica vulnerabilidades de segurança e sugere
medidas para fechá-las, para uma proteção mais
forte. As vulnerabilidades detectadas incluem:
• Qualquer aplicativos que podem ser
instalados de uma fonte desconhecida
• Se a ativação de bloqueio de tela está
ativado
• Se o modo de desenvolvimento está
habilitado
• Se você será notificado se uma WiFi não
segura está disponível
• Se NFC está ativado
• Se o rastreamento GPS está ativado
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Detecção de Programas Potencialmente
Indesejáveis (PUPs)
Detecta PUPs para que você possa remover
programas (incluindo adware) que degradam a
utilização do seu dispositivo móvel.

Compartilhamento de Aplicativos
Permite que você compartilhe Malwarebytes
Anti-Malware Móvel com os amigos via
Facebook, Google+, LinkedIn e outras redes
sociais.

Encontra meu celular
Conexão perfeita a ferramenta de localização
de dispositivo do Gerenciador de Dispositivos
Android, para que o seu dispositivo possa ser
localizado, bloqueado, ou redefinido, caso
seja perdido ou roubado. Você sempre saberá
onde o dispositivo está, e que seus arquivos
armazenados nele estão seguros.

Comentário via Email
Abre um e-mail em branco endereçado a
Malwarebytes usando o programa de e-mail
padrão do telefone para que você possa enviar
seu comentário, sugestão e pedidos de recursos
de forma imediata.

Gerenciador de Aplicativos
Identifica o status de um aplicativo como
“Executando” ou “Instalado”, ou ambos, o uso
da CPU para que possa encerrar operações não
essenciais para conservar a vida útil da bateria e
recursos do sistema, e para identificar aplicativos
não autorizados.
Lista Branca de Aplicativos
Permite que você “permitir” aplicações legítimas
que Malwarebytes Anti-Malware móvel tem
marcado como suspeito, para que em futuras
verificações sejam executados sem sinalizar as
aplicações da lista-branca incorretamente.

Personalização de Notificações
Permite definir as notificações de Malwarebytes
Anti-Malware Mobile de acordo com as suas
preferências pessoais:
• Configurar ícone de notificação Malwarebytes
para “On”, “Off”, ou “Escala de cinza”
• Mostrar / ocultar os seguintes notificações na
bandeja de notificação:
• Progresso de verificação
• Resultado de verificação
• Atualização de banco de dados
• Verificações agendadas

Requisitos de Sistema: Android 2.3 ou mais recentes
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