
5 dicas de segurança para quem usa Mac. 

 

 

É comum usuários de Mac se vangloriarem pela segurança do computador, mas 

ele não está imune a ataques e também pode ser usado contra seu dono, como qualquer 

outro computador. Confira 5 dicas para manter o seu computador imune à problemas: 

Vigilância: fique em dia com as atualizações de segurança 

Manter o seu Mac atualizado com correções de segurança é fácil. No menu 

Apple, vá para Preferências do Sistema e, em seguida, App Store para verificar se há 

atualizações automáticas. Neste menu, você terá a opção de baixar atualizações 

recentemente disponíveis em segundo plano, o que é muito conveniente, já que você 

pode continuar a usar o seu Mac como faria normalmente, enquanto ele está sendo 

atualizado. 

Atualização: mude para o OS X Mavericks 

Você pode clicar em "Atualização de Software" através do menu Apple. A 

atualização tem de cerca de 6 GB e vai levar algum tempo para baixar e instalar, mas 

vale a pena. OS X Mavericks melhora várias vulnerabilidades de segurança da 

atualização anterior, proporcionando uma plataforma mais resistente e à prova de falhas. 

A Apple diz que OS X Mavericks tem mais de 200 novos recursos. Alguns incluem 

suporte de dispositivos de terceiros, teclado na tela, dock scanning e customização de 

closed caption. O mais importante de manter o seu Mac seguro é que ele aumenta a 

eficiência do Safari, permite respostas de certificação mais eficientes, e faz com que os 

plugins do Adobe, Silverlight, QuickTime, Java sejam mais confiáveis e seguros. 

Prudência: desabilite o Java 

O Java é ótimo para jogar jogos online ou para visualização de sites elaborados, 

mas não é uma ferramenta de navegação essencial. O Java realmente fornece várias 

falhas de segurança dentro de sua experiência de navegação, tornando mais fácil para 

hackers entrarem em seu Mac. O Java é desativado por padrão na atualização para o OS 



X Mavericks, mas outros usuários podem desativá-lo manualmente pelas configurações 

do navegador. 

Proteção: utilize uma suite de segurança para Mac 

Manter o seu Mac seguro pode ser fácil com uma suíte de segurança. 

Considerando que os métodos controlados são muito úteis, suítes de segurança podem 

fornecer uma solução melhor para prevenir spyware, hackers ou outros exploits de 

danificar o seu Mac. Suíte de segurança também é útil para mostrar as informações do 

seu computador e como o sistema operacional do seu Mac está executando. Além disso, 

certifique-se de fazer backup dos dados com certa freqüência, para o caso de seu Mac 

ser hackeado. 

Ação: execute um programa antivírus 

Muitos usuários de Mac têm a ideia errada de que seu Mac é infalível contra os 

vírus, o que não é verdade. Por isso, é importante executar um programa antivírus 

rotineiramente como medida de precaução, mesmo que as chances de seu Mac ser 

vítima de vírus ou hackers sejam mínimas. 

Um programa antivírus de qualidade irá detectar a entrada de vírus e malware. Ele vai 

desativar a rota de entrada usual para estas ameaças indesejáveis e os parará em suas 

trilhas antes mesmo de começar a atacar o Mac. 
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