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EVITE PIRATARIA
Descubra os riscos para você, ao utilizar softwares ou jogos piratas



PIRATARIA 

Riscos ao utilizar Pirataria

Além de ser um crime, você estará instalando em seu

dispositivo um software malicioso que irá comprometer

toda a segurança como:

▰Desativação dos mecanismos de segurança

▰Abertura de conexões ocultas com a internet

▰Infecção por outros malwares

▰Roubo de dados pessoais

O que é Pirataria?

Pirataria é a forma de burlar a autenticidade de um

Software ou Jogo, o uso de um “CRACK” faz com que o

acesso seja quebrado e o usuário poderá usar o

Software ou Jogo sem pagar pelo seu licenciamento.

O “CRACK” é um software malicioso que é utilizado

para quebrar o sistema de ativação do licenciamento e

normalmente não sabe se o que está por trás dele em

termos de roubo de dados e acesso a outros itens do

seu equipamento

Faça a sua parte!
Diante de tantos casos de ataques e roubo de dados a maneira de manter seus dados mais

seguros é comprando apenas Softwares ou Jogos autênticos, desta forma você não financia o

mercado criminoso da pirataria, que causa prejuízos milionários anualmente.
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WINDOWS
Dicas para aumentar a segurança do Microsoft Windows



MICROSOFT WINDOWS

5 Dicas Importantes

Existem diversas dicas que melhoraram a segurança do

Windows, separamos 5 delas, que são indispensáveis

para aumentar a segurança:

▰Desabilitar a conta administrativa e de convidado

▰Utilizar uma conta com privilégio mínimo

▰Habilitar o Firewall + Segurança Avançada

▰Habilitar a visualização de extensão de arquivo

▰Ativar as atualizações automáticas

Boas Práticas de Segurança

O Microsoft Windows é o Sistema Operacional

para computador mais utilizado no mundo,

como ele domina a maior fatia no mercado,

automaticamente existe um maior número de

ameaças para este Sistema Operacional.

Certos cuidados o usuário precisa ter para

melhorar o seu uso diário, na questão de

segurança de seus dados.
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ANDROID
Dicas para aumentar a segurança do Google Android



GOOGLE ANDROID

Dicas Importantes

Os Smartphones são dispositivos móveis, além da

atenção que devemos ter, para não serem roubados,

ainda separamos algumas dicas para melhorar a

segurança:

▰Utilize Senha de Bloqueio de Tela

▰Utilizar Criptografia no dispositivo

▰Tenha Backup de seus dados

▰Cuidado com informações intimas

▰Mantenha-se atualizado

Boas Práticas de Segurança

Utilizamos na maior parte do dia, um

smartphone, onde neste dispositivo guardamos

grande quantidade de informações pessoais,

algumas sendo muito intimas.

O Google Android é o sistema operacional de

smartphone mais utilizado atualmente, sendo

assim existem muitas ameaças e cuidados para

a utilização com maior segurança.

Dica Extra!
Sempre deixe o Bluetooth desativado quando não estiver utilizando, e também nunca conecte 

a outros dispositivos desconhecidos. 
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ANTIVÍRUS
Dicas para escolher o seu antivírus gratuito ou pago



PROTEÇÃO ANTIVÍRUS

Como escolher o seu antivírus?

Estas dicas reforçam a sua escolhe final, tanto na escolha

de um gratuito ou pago:

▰Alta taxa de detecção de malwares

▰Baixa quantidade de falsos-positivos

▰Custo acessível da solução

▰Mais automação, sem intromissão ao usuário

▰Eficiência automática

▰Baixo consumo de recursos

▰Facilidade de operação

Antivírus pago ou gratuito?

No mercado existem diversas opções gratuitas,

que de certa forma tem um nível mais básico de

proteção.

As versões pagas tem muito mais níveis de

proteção, e o preço não é alto em comparação

ao beneficio que estas soluções oferecem, o

preço pela licença custa menos de R$5,00 por

mês em média.

IMPORTANTE
Instale um antivírus em seu smartphone, para aumentar a proteção em seu dispositivo.
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NAVEGAÇÂO SEGURA
Dicas para ter uma navegação na Internet mais segura



NAVEGAÇÂO SEGURA NA INTERNET

Dicas para o uso mais seguro na Internet

Além da atenção é importante aumentar a segurança em

seu “Browser”. Segue mais algumas dicas importantes:

▰Não utilizar WIFI Público ou grátis

▰Navegue em sites com HTTPS

▰Utilize extensão de proteção para o Browser

▰Mantenha o seu Browser atualizado

▰Ativar Segurança e Privacidade extra

Como aumentar a sua segurança

A Internet não é um ambiente seguro, existem

diversos tipos de ameaças que circulam o

usuário no dia-a-dia.

Estas ameaças são encontradas em sites que

propagam pornografia, pirataria de filmes, jogos

e outros softwares. Evite utilizar estes

conteúdos, e cuidado ao receber e-mails que

contenham links de propagadas ou Fake News,

outra forma que os criminosos utilizam para

atacar e tentar roubar dados pessoais.

IMPORTANTE
Browser é o software que é utilizado para navegar na internet, exemplos como Chrome, 

Firefox, Safari ou Edge.
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FONTES E REFERENCIAS:

• https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/202

1/01/28/vazamento-de-dados-de-223-milhoes-de-

brasileiros-o-que-se-sabe-e-o-que-falta-saber.ghtml

• Verifique se o seu e-mail já foi vazado na internet

: https://haveibeenpwned.com/

• ABNT ISO 27001 - Segurança da Informação

Seja membro, acesse: 

anppd.org
Carlos Heuser
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